KOMMUNALA
TILLGÄNGLIGHETSRÅDET
PROTOKOLL

Tid och plats

Onsdag 10 december 2014 kl. 13.00 -14.00
Sammanträdesrummet Björkarna Torsby

Beslutande

Carina Nordqvist (S), KS, ordf KTR
Curth Åsberg, rörelseneds
Toleif Högberg, synneds
Ing-Marie Styffe, medicinsk funktionsneds
Ann-Mari Uppvall, (S), SN

Övriga deltagare

Monika Kvarnström. ers rörelseneds
Gunilla Montán Halvardsson, sekr

Justerare

Curth Åsberg

Tid för justering

Tisdag 16 december 2014

Paragrafer

§15-18

Sekreterare
Gunilla Montán Halvardsson

Ordförande
Carina Nordqvist

Justerare
Curth Åsberg
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KTR § 15

Tillgänglighetstävling
Torsby kommunala tillgänglighetsråd utlyser varje år en tillgänglighetstävling.
Alla kan vara med och lämna förslag på butiker eller andra verksamheter i vår
kommun som gjort någon bra åtgärd för att öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning.
Nominering kunde göras fram till 1 december och det var åtgärder färdigställda under
2013 som det gällde i år.
Ett förslag har kommit in men uppfyllde inte kriteriet att åtgärden ska vara gjord
under 2013.
Rådet tar upp frågan om ändringar behöver göras av tävlingens kriterier och om nya
idéer finns om hur man kan uppmärksamma bra tillgänglighetsarbeten.

Beslut
Rådet ska under 2015 se över kriterierna för tillgänglighetstävlingen.
Och ta fram eventuella andra sätt på vilka man kan uppmärksamma bra
tillgänglighetsarbeten.

Beslutet expedieras till
Gunilla Montán Halvardsson
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum 2015
Mötesdatum för 2015 föreslogs till onsdag 4 mars, onsdag 3 juni, onsdag 2 september
samt onsdag 2 december.

Beslut
Rådet fastställer mötesdatum för 2015 till 4 mars, 3 juni, 2 september och 2 december.

Beslutet expedieras till
Annelie Lindberg
Ledamöterna KTR
Gunilla Montán Halvardsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
Dialogmöte med tekniska avdelningen 17 november 2014
Kommunstyrelsen har beslutat att dialogmöten ska hållas vid minst två tillfällen varje
år. Mötena har till syfte att i samtal mellan tillgänglighetsrådet och tekniska
avdelningen ge möjlighet att informera varandra i aktuella frågor som rör de båda
verksamheterna.
Dagens möte är det andra för året. Förra mötet hölls 13 maj. Det är tekniska
avdelningen som ansvarar för att mötena sker. Tekniska avdelningen och
tillgänglighetsrådet utser själva de personer som man vill ska vara med på mötena.
Med på mötet var teknisk chef Jan Esping och GVA-chef Mikael Löfvenholm. Med
från rådet var Carina Nordqvist och Curth Åsberg. Minnesanteckningar gjordes av
Gunilla Montán Halvardsson.

Några punkter som tekniska informerade om
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ombyggnad av Nya Torget/Biografgatan är nu klar och invigd.
I centrala Sysslebäck ser man nu på fartdämpande åtgärder tillsammans med
Trafikverket.
Arbetet med att bygga säker skolväg forsätter. En GC-väg byggs i Oleby (GCväg är en gång- och cykelväg).
Trygghetsboenden på Valbergsgården, Torsby och Klarastrand, Stöllet är nu
invigda.
Ombyggnad av Lekvattnets gamla skola till Finnskogscentrum är också klart
och invigt.
Förskolans verksamhet flyttas nu samman till ett förskolecenter uppe vid
Stjerneskolan.
På Holmesskolan finns nu moduler uppställda för att lösa den akuta
platsbristen.
En ombyggnad av entrén till kommunhuset i Torsby planeras. Nuvarande
entré uppfyller inte säkerhetskrav och krav på tillgänglighet för
funktionsnedsatta.
Tekniska avdelningen flyttar i april 2015 till kommunförrådet på
Bergebyvägen. Cheferna blir kvar i kommunhuset.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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•

Toaletterna på Folktandvården, Torsby byggs nu om. Två mindre toaletter blir
en större.

Kommunala tillgänglighetsrådet informerade
På Valbergsgården, andra plan, utanför samlingssalen, finns två mindre toaletter.
Dessa toaletter kan kanske slås samman till en större. Jan Esping lovade att se på
möjligheterna att kunna åtgärda dessa.
Övrigt som togs upp var brister i rampers utformning. Och att det har visats sig att de
ramper som, även nyligen, byggds inte blivit funktionella. Det gäller ramper i offentlig
miljö i Torsby centrum.
Jan Esping svarar att det är bygginspektörerna som handlägger bygglov. I processen
ska kontrollansvarig utses. Genom egenkontroll ska kontrollansvarig se till att det, som
genom beviljat bygglov, godkänts av kommunen, följs.

Information från tillgänglighetssamordnaren
Servicepunkter ger ökad service i glesbygd
Fem servicepunkter är nu invigda i kommunen. I Bograngen finns det en sådan i
lanthandeln. Hos en servicepunkt finns bl.a. turistinformation och en återlämningslåda
för bibliotekets böcker samt möjlighet för besökarna att ta en fika.
Bograngens handel har också byggt om sin entré med ny ramp med tak, nya
entrédörrar och satt upp dörröppnare. Inne i butiken har man byggt om och gjort det
rymligare och ljusare.
Samarbete genom BID-metoden
BID, Business Improvement District, är en metod för samarbete för en ren, säker och
trivsam plats (i ett geografiskt begränsat område). Metoden kommer från USA och har
prövats i Sverige på Tjörn, i Floda och i Göteborg.
TUAB har tillsammans med representanter från butiksägare, fastighetsägare och
kommunen varit på studieresa till Floda. Med på resan var också Sunne, Eda, Säffle

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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och Kristinehamns kommuner. Tanken är att se på möjligheten och intresset av att
använda metoden här i kommunen.

Skrivelse till kommuner från Elöverkänsligas förening i Värmlands län
Elöverkänsligas förening i Värmlands län har skickat ut en förfrågan till ansvariga
politiker och tjänstemän i kommunerna. Man vill få svar på frågan hur tillgängligheten
till olika samhällsservice ska kunna säkras för personer med elöverkänslighet.
Torsby kommun kommer att svara på skrivelsen.
Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Återrapportering av ärenden enligt
bevakningslista
Vallokalers tillgänglighet 2014-01
Rådet har återsänt ärendet till Valnämnen. Då man ansåg att skyltning för
handikapparkeringarna hade brister, vid EU-valet i maj. Rådet ansåg att skyltarna var
för små. Skyltarna hade också placerats olämpligt. Valnämnden tryckte då upp större
skyltar inför valet i september.
Rådet har tagit del av foton från vallokalen i Oleby tagna i september. På bild kan man
se att på den plats som vid förra valet, EU-valet i maj, fanns handikapparkering
skyltad, nu ingen skylt fanns. Platsen var nu upplåten att användas för information
från en lokal förening.
Handikapparkering ska enligt Boverkets riktlinjer anordnas inom 25 meter från allmän
entré. Om möjlighet finns ska handikapparkering anordnas närmare, inom 10 meter
från entrén eftersom 25 meter är för lång sträcka för många att orka förflytta sig.
Inne i lokalen fanns bra skärmar för rullstolsburna eller andra som behöver lägre
skrivyta.

Anmälan EAH ”Enkelt avhjälpta hinder” 2014-06
Tillgänglighet till gräsytor i Tingshusparken
På förra mötet togs tillgängligheten i Tingshusparken upp. Kantsten och nivåskillnader
finns som hindrar tillträde till gräsmattor och lekredskap. Grönområdet är inte
tillgängligt för alla. Handikapparkering saknas.

Beslut
Rådet ger Carina Nordqvist och Gunilla Montán Halvardsson i uppdrag att åter
kontakta valnämnden angående handikapparkeringar och skyltning.
Rådet ställer sig bakom DHRs anmälan som rör gräsytor i Tingshusparken och
hänvisar till lagen om enkelt avhjälpta hinder.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KTR § 18 Återrapportering av ärenden
enligt bevakningslista
Beslutet expedieras till
Carina Nordqvist
Gunilla Montán Halvardsson
Miljö, bygg och räddningsnämnden
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

