KOMMUNALA
TILLGÄNGLIGHETSRADET
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00 -16.00
Stora salen, Torsby bibliotek

Beslutande

Carina Nordqvist (s), KS, ordförande KTR
Ebbe Carlsson, hörselneds
Toleif Högberg, sY1Uleds
Britt Jönsson, medicinsk funktionsneds
Ing-Marie Styffe, medicinsk funktionsneds, § 2-7
Curth Åsberg, rörelseneds
Mia Gerke (s), BUN
Ann-Mari Uppvall (s), ON

Övriga deltagare

Anna Eriksson, hörselneds ers
Monika K v arnström, rörelseneds ers
Roland Olsson, medicinsk funktionsneds ers
Tommy Persson (m), BUN ers
Gunilla Montan Halvardsson, sekreterare KTR
Två teckentolkar

Justerare

Curth Åsberg

Tid för justering

Torsdag 21 mars 2013

Paragrafer
Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunkansliet

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2013-03-07
2013-03-25
2013-04-16

Förvaringsplats
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TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2013-03-07

KTR § 1

Tävling om tillgänglighetsförbättringar
Ett förslag till formulering presenterades för rådet av Gunilla Montan Halvardsson.
"Nu kan du vara med och tipsa om var man gjort bra tiIlgänglighetsförbättringar och
ökat framkomligheten och användbarheten för alla. Kommunala tillgänglighetsrådet
utlyser en tävling.
Det kan vara både större och mindre åtgärder. Man kan nominera affärer, banker,
vårdcentraler, frisörsalonger, apotek, tandläkarmottagningar, föreningar,
orgartisationer eller andra med verksamheter som vänder sig till allmänheten.
Förbättringen kan vara att hinder för att ta sig in i lokalerna undanröjts eller hinder
inne i lokalerna tagits bort eller vara att man gjort andra förbättringar t.ex. utökat
servicen. Åtgärden kan vara att man tagit bort höjdskillnader och byggt ramper, gjort
större ytor eller anpassat höjden på diskar och hyllor så att fler kan nå. Det kan också
vara att man skyltar tydligare eller installerat bra belysning. Allt för att underlätta för
alla som tar sig fram gående, rullande, med stöd eller med hjälp av orienterings
hjälpmedel som vit käpp. Det är viktigt att det som gjorts kan lyftas fram som goda
exempel på tiIlgänglighetsförbättringal' som kan inspirera andra.
I en rätt utformad miljö kan alla själva handla sin mat, köpa sina kläder, gå på bio eller
besöka tandläkaren. Hjälp oss att uppmärksamma bra insatser för ökad tillgänglighet
och användbarhet för alla!"
En tidsplan presenterades också enligt följande:
Nominering fram till 31 maj 2013
Vinnare utses på KTR' s möte 4 juni
Priset, ett diplom och blommor, delas ut av ordförande Carina Nordqvist på
kommunfullmäktiges möte 17 juni
Tävlingen utlyses genom artikel i Torsby Nu i april, som en nyhet på kommunens
webbplats, sprids till företag genom TUAB och Svensk Handel Torsby och genom
alUlOnS i Torsby Bladet i början av maj Salut påminns om på handikappdagen
"Möjligheternas Dag" den 25 maj.

Beslut
Att ställa sig bakom förslaget till utformning

Utdragsbestyrkande
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Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL

2013-03-07

Beslutet expedieras till
Tillgänglighetssamordnm'e Gunilla Montan Halvardsson

Utdragsbestyrkande
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Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2013-03-07

KTR §2

Rapporter från ledamöterna
Hörselnedsattas representant Anna Eriksson berättade att Karlstad kommuns
webbplats nu är tecken tolkad. Även Landstinget har som mål att deras webbplats ska
bli tecken tolkad.
Rörelsenedsattas representant Curth Åsberg rapporterade att DHRs distrikt uppmanar
att man i valje lokalavdelning utser en tillgänglighetsansvarig i syfte att öka
engagemanget i lokalavdelningarna.
Medicinskt funktionsnedsattas representant Ing-Marie Styffe berättade om ett föredrag
"Bättre elmiljö ger bättre hälsa" som hölls den 23 oktober 2012 i Karlstad.
Föredragshållare var Clas Tegenfeldt.

Handlingar i ärendet
Antpckninr;ar från föredraget "Bättre elmiljö ger bättre hälsa"

Rådet tackar för rapporterna

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2013-03-07

KTR § 3

Föregående protokoll
Föregående protokoll från den 15 november 2012 gicks igenom.
Vid paragrafen "Dialogmöte med tekruska" undrade Curth Åsberg om det sagts
någon tid för hur Jäl1ge tekniska har på sig för att lämna svar på frågor från rådet.
Gunilla Montan Halvardsson svarade att någon sådan inte har gjorts upp. Frågor som
trösklar nere vid Qvickly samt snöröjning av handikapparkeringar har rådet fått svar
på.

Handlingar i ärendet
KTR protokoll 2012-11-15

Utdragsbestyrkande
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Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2013-03-07

KTR §4

Ti Ilgängl ighetssamord naren rapporterar
Möjligheternas dag lördag 25 maj 11-15
Inbjudan har skickats ut till förra årets utställare samt till övriga handikappföreningar
som kommunen känner till. Inbjudan har också gått ut till handikappomsorgen och
några lokala assistansföretag. Nytt för årets handikappdag är att det finns möjlighet
att anordna olika Prova··på aktiviteter. Annons kommer på kommunens hemsida och i
Torsbybladet när progranunet är klart. Utställare kan anmäla sig fram till 22 april

Tekniskt samråd om nya OK Torsby
Curt Åsberg och Gunilla Montan Halvardsson deltog på ett möte med byggherren OK
Värmland, NCC och bygginspektör Malin Jonsson på byggkontoret.
Det var ett bra möte och den information som gavs uppskattades både av byggherren
()ch av handikapprörelsens i"epresentanter. Det är viktigt att Inan tidigt får vara med
och påverka utfornming i byggnationer och detta möte gav möjlighet till detta.

Tillgänglighetssamordnaren inbjuden till andra kommuner
26 mars besöks Rådet för hmktionshinderfrågor, Hagfors kommun och 26 april
medverkar på en handikappdag i Sunne.

Dialogmöte med tekniska avdelningen
Nästa dialogmöte med tekniska är den 16 maj kl. 10 på biblioteket Torsby.

Policy tör trottoarpratare och varors exponering mm
En gemensam överenskommelse för hur över-dagen-skyltar s.k trottoarpratare
lämpligast bör placeras, håller på att ta fonn. Policyn ska också gälla exponering av
varor, blomurnor, ljuslyktor och andra liknande utsmyckningar. Tanken är att öka
framkomligheten och få en enhetlig och trevligare offentlig miljö.

Rådet tackar för rapporten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2013-03-07

KTR § 5

RWC - Qvickly
Curth Äsberg tar upp en fråga som gäller de allmänna handikapptoaletterna på Gamla
torget, Torsby vid grillbaren Qvickly. Fastigheten byggdes där tidigare en
Pressbyråkiosk låg och är byggd på allmän mark. När byggnaden uppfördes skrevs ett
avtal mellan ägaren och Torsby konunun. Detta avtal gällde skötseln av de alhnänna
toaletterna, dessa hade även tidigare fmmits på platsen i en äldre byggnad . Den nya
byggnaden inrYlmner två handikapptoaletter. En som man når utifrån och en som
finns inne i serveringen. När avtalet ursprungligen skrevs förband sig ägaren av
fastigheten att hålla toaletterna öppna under SaImna tider som grillbaren. Fastigheten
har sedan dess bytt ägare två gånger, samtidigt har också öppethållandena ändrats.
Detta har inneburit att toaletternas tillgänglighet har försämrats. Ett annat problem har
också varit den oacceptabla långa tid det tagit innan en reparation efter en
vandalisering åtgärdades.

Beslut
Att en skrivelse görs till kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till
Sekreterare Gunilla Montan Halvardsson
Ordförande Carina Nordqvist

Utdragsbestyrkande
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KTR §6

Missbruk av handikapparkering ar
Curth Åsberg tar också upp frågan om det fortsatta missbruket av
handikapparkeringar. Vid ett möte lned Torsby bostäder uppmärksammades
problemet. Curth Åsberg anser att avgiften vid felparkering borde höjas för att öka
respekten och 111.inska missbruket.

Beslut
Att en skrivelse görs till kOllli11.unstyrelsen för att uppmärksalllina på problemet samt
att förslå en höjning av felparkeringsavgiften

Beslutet expedieras till
Sekreterare Gunilla Montan Halvardsson
Ordförall.de Carina Nordqvist

Utd ragsbestyrkande
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KTR § 7

Rådets styrdokument
Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montan Halvardsson tar upp frågan om hur de
sty rdokument som films kan vara till hjälp och stärka rådet i sitt arbete.
26 mars 2012 deltog tillgänglighetsrådet tillsammans med pensionärsrådet i en
organisationsutbildning som hölls på Sahlströmsgården. Utbildningen leddes av Hans
Gåsste från Pwc.
Gunilla M H tar upp frågan om rådets ledamöter är intresserade av fortsatta
utbildningsträffar där vi kan ta upp olika frågor som rör just tillgänglighetsrådets
arbete.
Ett förslag är att ledamöterna träffas tre eftermiddagar och samtalar kring hur vi ska
lägga upp vårt arbete för att vara mest franLgångsrika, när det gäller att t.ex. påverka
beslut eller att nå ut med information. Till hjälp tar vi de styrdokument som finns i
kOlTIlTLl1l1e n.

Handlingar i ärendet
Konununala tillgänglighetsrådets reglemente
Torsby kommuns tillgänglighetsplan 2011-2015
Vision och mål 2020

Beslut
Att ett förslag tas fram till utbildningsträffar

Beslutet expedieras till
Tillgänglighetsamordnare Gunilla Montan Halvardsson

Utdragsbestyrkande

