KOMMUNALA
TILLGÄNGLIGHETSRÅDET
PROTOKOLL

Tid och plats

Tisdag 17 september 2013 kl. 13.00 -15.40
Stora Biblioteket, Torsby

Beslutande

Carina Nordqvist,( s), Ks, ordf Ktr
Curth Åsberg, rörelseneds
Wivi-Anne Karlsson, tl ers, synneds
Anna Eriksson, tj ers, hörselneds
Britt Jönsson, medicinsk funktionsneds
Ing-Marie Styffe, medicinsk funktionsneds §19 - §26
Mia Gerke, Bun §17 - §23
Ann-Marie Uppvall, On

Övriga deltagare

Berit Johansson, ers On
Två tolkar

Justerare

Curth Åsberg

Tid för justering

Tisdag 1 oktober 2013

Paragrafer

17 - 26

Sekreterare
Gunilla Montán Halvardsson

Ordförande
Carina Nordqvist

Justerare
Curth Åsberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunala tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2013-09-18

Förvaringsplats

Kommunkansliet

Underskrift
Gunilla Montán Halvardsson

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2013-09-18

KTR § 17

Information om Länsstyrelsens projekt
Tillgängliga naturreservat
Länsstyrelsen och Arvika kommun håller på att tillgänglighetsanpassa naturreservatet
Bergsklätt. Man har bl.a. hårdgjort en befintlig gångväg upp till en utsiktspunkt, byggt
handikapptoalett och tillgänglighetsanpassade sittplatser vid den välbesökta
utsiktspunkten i reservatet. Man håller nu på att slutföra projektet med att se över
informationsskyltar och utforma dessa så att synskadade och rullstolsburna kan läsa.
I projektet ingår också att se möjligheter för framtida tillgänglighetsarbeten i andra
naturreservat i länet. I Torsby kommun finns två reservat som är intressanta, Hovfjället
(Vitsand) och Horsstomyren, Storberget (Långberget, Sysslebäck).
Länsstyrelsens reservatförvaltare och projektledare Jenny Sander gav en kort
presentation av projektet och sammanfattade vad som sagts på förmiddagens möte.
Ansvariga reservatförvaltare Lennart Landermark för Horsstomyren och Johanna
Malmgren för Hovfjället, berättade om vilka tillgänglighetsanpassningar som
föreslagits för respektive reservat.
De reservat och den tillgänglighetsapassning som föreslagits är tänkt att vara en hjälp i
framtida planering och förhoppningsvis kan man finna en finansiering inom de
närmsta 10 åren.

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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KTR § 18

Föregående protokoll
KST dnr 2013/219.01

Föregående protokoll från den 4 juni 2013 gicks igenom.

Handlingar i ärendet
Protokoll KTR 2013-06-04
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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KTR § 19

Ärenden enligt bevakningslista
För att kunna få en överblick över och lättare kunna följa hur rådets ärenden behandlas
har en numrerad lista sammanställts, enligt nedan. Efterhand kommer listan att
uppdateras med nya ärenden och gamla tas bort.
Under dagens möte återrapporterades ärenden och de svar som kommit in till
Tillgänglighetsrådet redovisades (se även paragrafer nedan).
2013-01

Blankett för information gällande hörslingor etc att använda vid uthyrning
av lokaler. /Kommunkansliet.
Svar: Någon form av blankett kommer att tas fram. Man håller på att se på
en helhetslösning. Torsby IF har fr.o.m. 2 september 2013 uppdraget att
sköta om Prostgårdslagårn. Rutiner m.m. vid uthyrning håller på att tas
fram.

2013-02

Skrivelse angående Allmänna handikapptoaletter. /Ks. /Tekniska.
Svar: se § 20

2013-03

Ev. skrivelse angående hörslingor i kommunen. Inköp av två portabla
slingor (Sysslebäck och Torsby). /Kommunkansliet. /Tekniska o
Tillgänglighetssamordnaren
Svar: Problemet med hörslingor som inte fungerar eller brister i kunskapen
hur de används, har tagits upp med tekniska, Pär Olsson och administrativ
chef Margot Enkvist. Vid ett möte fick tillgänglighetssamordnare Gunilla
Montán Halvardsson och Pär Olsson i uppdrag att utreda frågan vidare.

2013-04

Skrivelse angående missbruk av handikapparkeringar. /Ks. /Tekn. GVAchef o Tillgänglighetssamordnaren
Svar: se § 21

2013-05

Snöröjning. Påminnelse inför vintersäsongen till tekniska.
/Tillgänglighetsrådet
Svar: Påminnelse kommer att göras

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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2013-06

Trottoarpratarpolicy. /Tillgänglighetssamordnaren. /Ks.
Svar: Trottoarpratarpolicyn ska beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Prel. september 2013.

2013-07

Inventering av tillgänglighet i Prostgårdslagårn. /Tillgänglighetsrådet.
Svar: se § 22

2013-08

Fler bänkar (försedda med armstöd) i centrum. Tekniska.
/Tillgänglighetsrådet
Svar: Frågan har tagits upp med tekniska. Aktualiseras igen, i samband
med samråd runt centrumplanering. Viktigt att framföra att ett centrum
måste vara inbjudande för våra besökare. För våra invånare, inte minst för
de äldre, måste det finnas möjlighet att kunna sätta sig ner för att vila och
samtala med andra. Fler bänkar måste placeras ut både i solen och i
skuggan så man kan välja. Bänkar i offentlig miljö ska alltid vara försedda
med armstöd som man kan ta tag i om man har svårt att sätta eller resa sig.
Man behöver se över var i centrum fler bänkar behöver placeras ut.

2013-09

Rutiner för återapportering. /Kommunkansliet./Tillgänglighetsrådet
Svar: Vad som generellt gäller vid återapportering i kommunen, har tagits
upp med administrativ chef Margot Enkvist. Hon föreslår att när rådet
önskar svar i sina ärenden, ska vi bli mer formella och protokollföra: Från
vem, om vad och när vi senast önskar svar från tex berörd tjänsteman.
Kommunala tillgänglighetsrådets frågor är lika viktiga och har samma
prioritet som alla andra frågor i kommunen.

2013-10

Handikapptoaletten vid Folktandvården, Torsby, uppfyller inte dagens
tillgänglighetskrav. Folktandvården. /Tekniska. /Tillgänglighetsrådet
Svar: Frågan tas åter upp med berörd verksamhet.

2013-11

Ramp och räcke vid trappa Qvickly. /Tekniska.
Svar: Frågan tas åter upp med berörd verksamhet.

2013-12

Inför varje möte tas kontakt med tekniska avd. Frågor och svar gås igenom.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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/Tillgänglighetsrådet
Svar: se ärende 09
2013-13

Tillfälliga avlysningar av handikapparkeringar i samband med evenemang.
Rutiner. /Tekniska
Svar: GVA-chef Mikael Löfvenholm har svarat att det finns en speciell
blankett som används vid ansökan om att få använda allmän platsmark vid
t.ex. evenemang. Några speciella krav att i de fall handikapparkering
tillfälligt blockeras, upprätta andra, finns inte. Man upplever dock att
arrangörer vid större evenemang (utanför centrum) ofta anordnar
parkering för rörelsenedsatta nära entréer o.dyl.
Kommunens ansvarige tjänsteman vid handläggning av ansökan är PerArne Lövkvist med Mikael Löfvenholm som ersättare.

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Allmänna toaletter och handikapptoaletter i
centrum
KST dnr 2013/493

Ärende 2013-02 . Tillgänglighetsrådets skrivelse ”Allmänna toaletter och
handikapptoaletter i centrum” har behandlats. GVA chef Mikael Löfvenholms svar har
återrapporterats till kommunstyrelsens samhällsutskott.
Kssu föreslår samråd under nästa möte i Kommunala tillgänglighetsrådet.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från kommunala tillgänglighetsrådet 2013-06-28
Kommunstyrelsens samhällsutskotts protokoll 2013-08-19 §117

Beslut
Tillgänglighetsrådet beslutar att bjuda in tekniska avdelningen, teknisk chef Jan Esping
och GVA-chef Mikael Löfvenholm, till samråd vid nästa möte i KTR.

Beslutet expedieras till
Jan Esping
Mikael Löfvenholm
Kommunstyrelsens samhällsutskott
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse angående missbruk av
handikapparkeringar
KST dnr 2013/375

Kommunala tillgänglighetsrådet har i en skrivelse uppmärksammat kommunen på
problemet med felparkerade bilar i Torsby och att polisen känner till problemet men
att de inte har resurser att övervaka tillräckligt bra.
Kommunstyrelsens samhällsutskott gav i uppdrag till GVA-chef Mikael Löfvenholm
och tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson, att vidare utreda frågan
och återrapportera till kssu.
Utredarna har varit i kontakt med några kommuner som redan infört kommunal
parkeringsövervakning. Hur långt man kommit i sin utredning har återrapporterats till
kommunstyrelsens samhällsutskott 19 augusti.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade att frågan ytterligare ska utredas och
återrapporteras.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Kommunala tillgänglighetsrådet 2013-05-21
Protokoll Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-08-19, § 121
Rådet tackar för rapporten
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Inventering av tillgänglighet i Prostgårdslagårn
Tillgänglighetsrådet vill besöka Prostgårdslagårn för att se på hur tillgängliga
lokalerna är efter den upprustning som nyligen gjorts.
Nästa mötesdag för rådet är tisdag 26 november. Ett förslag är att mötet hålls på
Prostgårdslagårn, Torsby, så kan man själv bilda sig en uppfattning om hur
tillgängliga lokalerna nu är. Sekreterare Gunilla Montán Halvardsson bokar lokalen.

Beslut
Tillgänglighetsrådet beslutar att nästa möte i KTR hålls på Prostgårdslagårn, Torsby

Beslutet expedieras till
Gunilla Montán Halvardsson
Tillgänglighetsrådet
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillgänglighet i vallokaler
Curth Åsberg aktualiserade frågan om tillgängliga vallokaler inför valet 2014.
Inför förra valet 2010 gjordes en inventering av tillgängligheten. Det som inventerades
var möjligheten för rörelsenedsatta att ta sig in i och använda vallokalerna. En
sammanställning av inventeringen finns i KHR protokoll 2010-09-22 § 30.
Tillgänglighetsförbättringar för andra grupper som t.ex. personer med synnedsättning
är också viktiga att göra.

Beslut
Tillgänglighetsrådet beslutar ställa frågan till Valnämndens ordförande Rune Mattsson
om vilka åtgärder som har gjort/ska göras för att vallokaler inför valet 2014 ska vara
tillgängliga för alla. Kommunala tillgänglighetsrådet önskas svar senast 2013-11-01.

Beslutet expedieras till
Rune Mattsson
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Målningsarbeten m.m.
Curth Åsberg tar upp frågan om hur långt tekniska har kommit med uppmålning av
övergångställen samt kantsten vid de tillgänglighetsanpassade övergångsställena på
Nya Torget (utanför kommunhuset och vid korsningen Biografgatan) samt på
Järnvägsgatan (korsningen Tingshusgatan och vid korsningen Bangårdsgatan).

Beslut
Tillgänglighetsrådet beslutar ställa frågan till tekniska, GVA-chef Mikael Löfvenholm,
hur långt målningsarbetet har kommit. Rådet önskar svar senast 2013-11-01.

Beslutet expedieras till
Mikael Löfvenholm
Tekniska avdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från rådets ledamöter m.fl.
Ing-Marie Styffe, informerade om och delade ut Strålskyddsstiftelsens
informationsfolder ”Uppkopplade BARN”. Fler exemplar av foldern finns att hämta
hos kommunens tillgänglighetssamordnare.
Curth Åsberg informerade att Landstingets lokal Vallmon som finns på plan 3 på
Sjukhuset, Torsby, inte är tillgänglig för rörelsenedsatta. När lokalen ska användas vid
olika föreläsningar och möten läggs provisoriska lösa ramper ut i trappan till lokalen.
Vid ett besök fanns inte dessa ramper utlagda. Curth Åsberg fick ta hjälp för att själv
lägga ramperna på plats. Landstingsfastigheter/arrangörer bör påminnas om att
lokaler alltid ska vara tillgängliga.
Torsby bostäders fastighet Kungsgården, Sysslebäck har renoverats. Kommunala
tillgänglighetsrådet önskar delta i samråd vid framtida byggnationer, som ombyggnad
och nyproduktion. Carina Nordqvist har varit i kontakt med ledningen för Torsby
Bostäder och man ställer sig positiv till en dialog med rådet. Tillgänglighetsrådet
kommer att upprätta en kontakt med Torsby Bostäder.
En annan fråga som togs upp var tillgängligheten på äldreboende idag. När man
byggde på 1990-talet gällde andra mått på t.ex. handikapptoaletter. Ann-Marie
Uppvall svarar att äldreboendena är tillgängliga.
Ing-Marie Styffe ställer frågan om elöverkänsligas framtida möjligheter att kunna bo
på ett äldreboende. Ann-Marie Uppvall svarar att den frågan inte varit uppe för
diskussion men att man givetvis måste lösa frågan om behovet finns. En lösning kan
vara särskilt stöd i hemmet.

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Friskvårdsinformation
Friskvården i Värmland har under tre, år 2010-2012, deltagit i en
”uppmärksamhetsvecka” runt ämnet motion och kost, ”För ett friskare Sverige”.
I år kommer arrangemanget inte vara rikstäckande men Friskvården i Värmland har
beslutat att själva ta initiativet och erbjuda intresserade, kommun, föreningar och
andra grupper hjälp att genomföra aktiviteter runt ämnet. Den vecka som gäller är
V42. Friskvården i Värmland, Anna Larsson, som har sitt kontor på Badhuset, Torsby
ställer upp och hjälper de som vill. Men man måste själv ta initiativet och anmäla sitt
intresse till Anna.
Erbjudandet har också kommit till Torsby kommuns verksamheter om de vill
uppmärksamma denna vecka och arrangera något i sina verksamheter.
Tillgänglighetsamordnare Gunilla Montán Halvardsson svarade att det vore önskvärt
att kunna erbjuda funktionsnedsatta extra stöd t.ex. ledsagning för att man ska
kunna/våga prova på olika motionsformer. Det som redan idag erbjuds på Badhuset i
Torsby eller de olika gympagrupper som Friskvården har.
Ett möte kommer att hållas 24 september. Då kommer vi att ta upp möjligheten att
särskilt kunna erbjuda funktionsnedsatta extra stöd som ledsagning vid prova-på
aktiviteter under V42, ”Ett Friskare Värmland”.

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

