KOMMUNALA
TILLGÄNGLIGHETSRÅDET
PROTOKOLL

Tid och plats

Onsdag 5 mars 2014, kl. 13.00-16.00
Stora salen, Torsby bibliotek

Beslutande

Carina Nordqvist (S), Ks, ordf KTR
Curth Åsberg, rörelseneds
Ebbe Carlsson, hörselneds
Toleif Högberg, synneds
Ing-Marie Styffe, medicinsk funktionsmeds
Berit Johansson (M), tj ers Sn
Tommy Persson (M), tj ers Bun

Övriga deltagare

Anna Eriksson, ers hörselneds
Gunilla Montán Halvardsson, tillg samordn, sekr KTR
Två tolkar

Justerare

Curth Åsberg

Tid för justering

Tisdag 18 mars 2014

Paragrafer

1-4

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

2014-03-05
2014-03-19
2014-04-10

Förvaringsplats

Kommunkansliet

Underskrift
Gunilla Montán Halvardsson
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Föregående protokoll
KST dnr 2013/219.01

Föregående protokoll från den 3 december 2013 gicks igenom.

Handlingar i ärendet
Protokoll KTR 2013-12-03
_______
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Återrapportering av ärenden enligt
bevakningslista
Ärendelistan gicks igenom.

Hörslingor 2013-02
Hörslingor i Prostgårdslagårn, Biblioteket Torsby och Frykenskolans aula är servade
av landstinget. En översyn av samtliga kommunens hörslingor kommer att göras. Två
portabla hörslingor kommer att köpas in.

Handikapparkeringar 2013-03
Samtliga avgifter för felparkering har höjts fr.o.m. 1 januari 2014.
Avgift vid felparkering på plats avsedd för rörelsehindrad har höjts till 1 000 kr.

Trottoarpratarpolicy 2013-06
Policyn kommer att behandlas i kommunstyrelsens samhällsutskott 10 mars 2014.

Tillgänglighet i Prostgårdslagårn 2013-07
En sammanställning har gjorts över de synpunkter som kom in från rådets ledamöter.
Synpunkterna har överlämnats till administrativ chef Margot Enkvist. Synpunkterna
kommer att tas upp på ett möte med Torsby IF.

Bänkar i centrum 2013-08
Rådet beslöt att så snart som möjligt göra en vandring i centrum för att se var behovet
finns av fler bänkar.

Handikapptoalett på Folktandvården 2013-10
Tekniska avdelningen har informerat om att det är verksamheten som ska bekosta en
eventuell ombyggnad av befintliga toaletter på Folktandvården.
Rådet vill uppmärksamma verksamhetsansvarige på Folktandvården Torsby på de
brister i tillgänglighet som finns och att de snarast bör åtgärdas.
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Målningsarbeten
Den provisoriska målning som gjordes av kantstenen vid övergångsställen i centrum
Torsby, ska göras om under sommarhalvåret 2014. Den entreprenör som anlitas utför
de arbeten som beställs inför varje säsong. Rådet påminner tekniska avdelningen om
att utföra målningsarbetet som utlovat.

Handlingar i ärendet
Uppdaterad bevakningslista

Beslut
att Carina Nordqvist tillsammans med tillgänglighetssamordnaren gör en skrivelse till
Folktandvården Torsby angående handikapptoalett
att en inventering av behovet av fler bänkar i centrum görs
att påminna tekniska avdelningen om målningsarbetet vid övergångsställen

Beslutet expedieras till
Carina Nordqvist
Gunilla Montán Halvardsson
Mikael Löfvenholm
_______
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Nya ärenden och rapporter
Under punkten har rådets ledamöter möjlighet att lämna information från sin
verksamhet. Samt möjlighet att ta upp nya frågor.

Inför valen 2014
Valnämndens arbete pågår för fullt. I en översyn av de befintliga vallokalerna ska man
inventera tillgängligheten för funktionsnedsatta. Då man behöver en ersättningslokal
för Svenneby skola, kommer att används som boende, ska man se om Holmeskolan
kan vara ett alternativ.
Tommy Persson är valnämndens vice ordförande och han ställde frågan till rådet om
man tror att Holmesskolan kan vara ett bra förslag. Övriga vallokaler i centrala Torsby
är Stjerneskolan och Prostgårslagårn.
Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardson informerade att
Holmesskolans byggnader tidigare har inventerats för att se hur tillgängliga och
användbara de är för funktionsnedsatta. De insamlade uppgifterna finns redovisade i
kommunens Tillgänglighetsguide på kommunens webbplats, www.torsby.se.
Holmeskolans matsals entré har ramp och dörröppningsfunktion. I byggnaden finns
handikapptoalett.
Tommy Persson berättar vidare att valnämnden ska åka runt i kommunen för att se
över samtliga vallokaler. Curth Åsberg menar att det är viktigt att
tillgänglighetssamordnaren deltar vid dessa besök och att det är ett krav för att
inventeringen ska utföras på ett bra sätt.
Toleif Högberg uppmärksammar på ett annat problem när gravt synskadade och
blinda personer vill personrösta. Man kan idag inte märka sitt val på valsedeln. Man
måste ta hjälp till detta och då röjs ju valhemligheten.

Teckenanvändning i skolan
På förskolan används ibland ett ”påhittat” teckenspråk för att kommunisera med
barnen utan att behöva höja rösten säger Ing- Marie Styffe. Det vore bättre att barnen
fick lära sig det vanliga ”riktiga” teckenspråket.
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Anna Eriksson som själv har teckenspråket som huvudspråk säger att den som lär ut
teckenspråk ska vara utbildad teckentolk. Hon säger också, av vad hon känner till så
finns inte någon som använder teckenspråk i skolan, åtminstone vad det gäller
Karlstads skolor. Det är också svårt för ett hörande barn att lära sig teckenspråket när
det inte är barnets huvudspråk, tror Anna. Hon känner inte till något samarbete mellan
skolan och dövas organisationer.

Hörslingan fungerar nu bättre
Hörslingan i stora salen på biblioteket fungerar nu bättre. Landstinget har justerat den
och Ebbe Carlsson säger att han också fått hjälp med att se över den egna
hörapparaten. Man fann dock inget fel på den. Ebbe testar nu olika hörapparater för att
se om det är någon skillnad på ljudkvalitén. Han säger också att nya hörapparater är
något bättre än äldre.

Tillgänglighet till lokaler
Curth Åsberg informerar att han besökt Torsby Begravningsbyrå. Man har byggt en fin
ramp till entrén men tyvärr har det blivit en nivåskillnad på 10 cm mot dörren. Detta
gör att man inte kan ta sig in utan hjälp.
Curth undrar hur tillgängliga Finnkulturcentrums nya lokaler i Lekvattnet blir. Han
undrar också om brandmännens utställningslokal i gamla lokstallet kommer att
tillgänglighetsanpassas och vad gäller för den allmänna toaletten Nordvärmlands FF
bygger.
OK Torsby har lovat att link-service-snöre som tidigare fanns, åter ska sättas upp i
samband med att markarbetet ute färdigställs till sommaren.
Information om tillgängliga aktiviteter t.ex. under sportlov saknas. Kan tex läggas ut
på webben.
Regeringen har föreslagit ändringar i Diskrimineringslagen. Man vill att otillgänglighet
ska räknas som diskriminerande. Man kräver dock inte att alla verksamheter som t.ex.
affärer ska vara tillgängliga, utan man föreslår att ändringen endast ska gälla företag
med fler än 10 anställda. Handikapprörelsen anser därför att lagen blir tämligen
uddlös. Toleif Högberg håller med. Synskadades Riksförbund har under flera år agerat
för att få till stånd ändringar i Diskrimineringslagen.
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Gemensamma möten för kommunens råd
Curth Å föreslår att Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet ska ha ett gemensamt
möte framöver. Där kan vi ta upp frågor som rör båda råden.
Ledamot avsäger sig uppdrag
Gruppen hörselnedsattas ersättare i Tillgänglighetsrådet, Anna Eriksson meddelar att
hon inte längre kommer att delta. Hon är uppsagd från sitt jobb på Värmlands dövas
länsförening i Karlstad. Anna bor i Säffle och tycker att det är för lång väg att åka upp
till Torsby. Anna var tidigare nominerad av länsföreningen och kunde delta på våra
möten under arbetstid.
Carina Nordqvist tackar Anna för att hon ställt upp i rådet trots de långa resorna från
Karlstad.

Rådet tackar för informationen
_______
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Aktuell information
Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson informerade om några av de
saker som nu är aktuella och som man nu jobbar med.

Handikappdagen ”Möjligheternas dag”
Fredag 16 maj, kl. 11-14, arrangeras för tredje året handikappdagen ”Möjligheternas
Dag”. Årets tema är ”Det goda livet”. Inbjudan kommer att gå ut till förra årets
deltagare, vecka 12.
Liksom tidigare år arrangerar Torsby kommun dagen tillsammans med ABF Norra
Värmland. Dagen är upplagd som en mässa med utställare (främst lokala
handikappföreningar) och med olika inslag av föreläsning/information runt ett tema.
Under dagen kommer man att informera om vad man själv kan göra för att må bra.
Genom att äta rätt, motionera mer m.m. kan man må bättre och få ett aktivare liv som
äldre och/eller funktionsnedsatt.

Ny tillgänglighetsgrupp i Sunne
I Sunne kommun har man bildat en Tillgänglighetsgrupp. Gruppen ska arbeta fram
Sunne kommuns nya Tillgänglighetspolicy. De som ingår i gruppen är nyckelpersoner
från kommunens verksamheter som kommunledning, tekniska avdelningen, skolan,
Handikapprådet m.fl. . Tillgänglighetsamordnare Gunilla Montán Halvardsson har
blivit inbjuden att delta i gruppen.

Rådet tackar för informationen
_______
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