KOMMUNALA
TILLGÄNGLIGHETSRÅDET
PROTOKOLL

Tid och plats

Onsdag 4 mars 2015, kl. 13.00 -16.15
Stora salen, Biblioteket Torsby

Beslutande

Birgitta Almroth,(Fp), KS, ordförande KTR
Curth Åsberg, personer med rörelsenedsättning
Toleif Högberg, personer med synnedsättning
Ing-Marie Styffe, personer med medicinsk
funktionsnedsättning
Monica Olsson, (C), SN

Övriga deltagare

Gunilla Montán Halvardsson, tillgänglighetssamordnare,
sekreterare KTR

Justerare

Curth Åsberg

Tid för justering

Måndag 16 mars 2015

Paragrafer

1-5

Sekreterare
Gunilla Montán Halvardsson

Ordförande
Birgitta Almroth

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

2015-03-04

Förvaringsplats

Kommunkontoret

Underskrift
Gunilla Montán Halvardsson
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Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-03-04

KTR § 1

Presentation av ledamöterna
Sammanfattning
Mötet inleddes med en presentation av ledamötena i rådet.
Tillgänglighetsrådet består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare till dessa.
Rådets ordinarie platser är fördelade på tre för politiker och sex för
handikappföreningarnas representanter. Politikerna kommer från Kommunstyrelsen,
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
Handikappföreningarnas platser i rådet är fördelade enligt en fem-gruppsindelning.
Personer med rörelsenedsättning, personer med synnedsättning, personer med
hörselnedsättning, personer med medicinsk funktionsnedsättning samt personer med
psykisk funktionsnedsättning. Från gruppen personer med medicinsk
funktionsnedsättning finns två ledamöter i rådet.
De politiker som fanns med på dagens möte var nyvalda för mandatperioden 20152019 och mötet inleddes därför med en presentation.
Birgitta Almroth (Fp) är utsedd av Kommunstyrelsen till rådet. Det är också
Kommunstyrelsens ledamot som är ordförande i rådet.
Ny i rådet är också Monica Olsson (C) som valts in av Socialnämnden. Det är
Socialnämndens ledamot som är vice ordförande i rådet.
Som representant för Barn- och utbildningsnämnden i rådet har Eva Nordvall (S) valts.
Handikappföreningarnas nya ledamöter för 2015-2019 kommer att tillträda 1 juli 2015.
Nominering kan ske fram till 30 april.

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillgänglighetsrådets uppdrag
Sammanfattning
Rådets uppdrag finns beskrivet i Kommunala tillgänglighetsrådets reglemente som
antogs av Kommunfullmäktige 21 juni 2011.
Rådets uppdrag är:
• att vara rådgivande till kommunens nämnder och styrelser.
• att behandla kommunala frågor som rör funktionsnedsatta personers situation i
samhället
• att lägga förslag till åtgärder vid handläggning av ärenden
• att aktivt informera och påverka kommunala verksamheter
• att vara remissinstans i principiella och övergripande frågor som kommunen i ett
tidigt skede ska informera rådet om och inhämta synpunkter från.
Rådet ansvarar också för:
• att informera allmänheten om sin verksamhet
• att samverka med handikapporganisationerna
• att följa de riktlinjer och mål som Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse bestämt
• att revidera tillgänglighetsplan och att hålla rådets dokument som t.ex. reglementet
aktuella

Handlingar i ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets reglemente

Beslut
1. Rådet beslutar att se över Tillgänglighetsrådets reglemente
2. Reglementet tas upp på nästa möte i rådet

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till
Gunilla M Halvardsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Föregående protokoll
KST dnr 2014/135.01

Protokoll från den 4 september och 10 december 2014 gicks igenom.

Handlingar i ärendet
KTR protokoll 2014-09-04
KTR protokoll 2014-12-10
Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Återrapportering av ärenden enligt
bevakningslista
Sammanfattning
Anmälan EAH ”Enkelt avhjälpta hinder” 2014-02
Mejeristen, Begravningsbyrån och Qvickly.
Kommunala tillgänglighetsrådet beslutade enhälligt 2014-06-04 att ställa sig bakom tre
anmälningar som Curth Åsberg lämnar in till Miljö- bygg- och räddningsnämnden.
Anmälningarna gäller brister i tillgänglighet med hänvisning till lagen om Enkelt
avhjälpta hinder (HIN).
Bristerna är, avsaknad av angöringsplats och handikapparkering för boende och
besökare, bostadsrättsföreningen Mejeristen (höghuset). Avsaknad av räcken och
kontrastmarkeringar, trappa mot allmänna toaletter, grillbaren Qvickly. Avsaknad av
räcken och en nivåskillnad vid entrédörr, Torsby Begravningsbyrå.
Bygginspektör Gunnar Lundkvist har varit i kontakt med bostadsrättsföreningens
ordförande. Bostadsrättsföreningen Mejeristen (höghuset) kommer nu att göra en
handikapparkering vid handikappentrén till höghuset.
Bygginspektör Håkan Boström har varit i kontakt med Torsby Begravningsbyrå och de
kommer att åtgärda den nivåskillnad som uppstod vid entrédörren när rampen
byggdes. Man kommer att göra åtgärden i samband med annan ombyggnad i
fastigheten.
GVA-chef Mikael Löfvenholm meddelar att trappan ner mot de allmänna toaletterna
vid Qvickly nu är kontrastmarkerad.

Sammanfattning
Anmälan EAH ”Enkelt avhjälpta hinder” 2014-06
Gräsytor i Tingshusparken
Curth Åsberg har också lämnat in en anmälan till Miljö- Bygg och Räddningsnämnden
som rör brister i tillgänglighet till gräsytor vid Tingshusparken.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillgänglighetsrådet beslutade 2014-12-10 att ställa sig bakom Curth Åsbergs anmälan
och hänvisar också här till lagen om Enkelt avhjälpta hinder.
Sune Eriksson, ansvarig tjänsteman har av rådet informerats om anmälan och de
brister i tillgänglighet som finns i Tingshusparken. Kantsten hindrar rullstolsburna
barn och vuxna att använda gräsytor och att nå lekredskap. En diskussion har
påbörjats om vad som bör åtgärdas och Sune Eriksson återkommer till rådet med ett
förslag.

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Nya ärenden och rapporter
Sammanfattning
Snöröjning
Tillgänglighetsrådet har inför varje säsong påpekat vikten av god snöröjning på
handikapparkeringar, vid övergångställen och på andra gångytor.
Även mindre mängder snö och kvarlämnade kanter hindrar rullstolsburna personer
och gående personer med rörelsenedsättning att ta sig fram. Att handskotta vid
handikapparkeringar och övergångställen är nödvändigt för god tillgängligheten och
säkerhet.
”Jämställdhets-plogning” och ”Genus-plogning” är två begrepp som ibland används
för att beskriva hur plogning prioriteras. I Karlskoga har man uppmärksammat
problemet.

Samråd med byggherrar
Tillgänglighetsrådet får lämna synpunkter och yttra sig i samråd gällande detaljplaner
Rådet har utsett Curth Åsberg att titta på handlingarna och lämna synpunkter.
På tillgänglighetsrådets möte 8 mars, 2012, framhöll Curth vikten av vi får vara med på
första byggsamrådet med entreprenörerna och sedan efterhand. Utformningen inne i
byggnaderna, är av vikt att vi kan påverka. Som man upplever idag kan man inte
riktigt påverka det man vill i byggprocessen.
På ett möte 20 april 2012 med kommunens bygginspektörer Gunnar Lundkvist och
Malin Jonsson framförde rådet sina synpunkter och önskemål om att kunna påverka så
tidigt som möjligt i byggprocessen. Lämplig tidpunkt kom alla fram till var på det
tekniska byggsamrådet
Enligt Tillgänglighetsrådets reglemente (antaget av Kommunfullmäktige) ska rådet –
vara ett rådgivande organ till kommunens nämnder och styrelser, - lägga förslag som
sedan kan användas i den fortsatta handläggningen av olika ärenden.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillgänglighetsrådet önskar aktualisera frågan, att kontakt förmedlas mellan
byggherrarna och rådet av byggkontoret vid de tekniska byggsamråden som rör
byggnation avsedd för allmänheten.

Avstängning av handikapparkeringar vid evenemang
Rådet har tidigare efterlyst riktlinjer för tillgänglighet som ska gälla vid avlysning av
torg och andra allmänna ytor vid evenemang. När handikapparkeringar hamnar inom
ett avlyst område och inte kan användas, måste en till ytan och för övrigt likvärdig
handikapparkering anordnas inom rimligt avstånd från den avstängda. Regler för
detta måste tas fram av tekniska avdelningen.

Ny entré kommunhuset
Tillgänglighetskrav som låg receptionsdisk, bra belysning, hörslinga m.m. kommer att
bevakas av kommunkansliet.

Tillgänglighetsinformation vid sportlovsaktiviteter
Rådet påminner om information om tillgänglighet för funktionsnedsatta vid
annonsering av sportlovsaktiviteter.

Värmlandstrafiks servicelinjer utreds
Värmlandstrafik, Lars Bull vill omgående ta bort de servicelinjer som finns i länet.
Tanken är att alla ska kunna använda de allmänna busslinjerna då bussarna byggts om
för att kunna ta emot rullstolar.
Handikapprörelsen anser att servicelinjerna ska vara kvar då de fyller en funktion som
inte kan ersättas av bussarna i den ordinarie linjetrafiken.
Servicelinjerna har inte lika pressade tidtabeller att följa som bussar i linjetrafik och går
alternativa vägar och ända fram till t.ex. sjukhusens entréer. För rullstolsanvändare
eller synskadade tar det längre tid att ta sig ombord på bussen, betala sin biljett, ta sig
till handikapplats. Kanske behöver man hjälp med att spänna fast rullstol och spänna
fast sig själv på ett säkert sätt. Påstigning måste ske vid busshållsplats och då behövs
kompletteringsresor fram till busshållsplatsen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Landstingets handikappråd bevakar och utreder frågor som rör sjukresor och
sjukbesök. Tillsammans med landstingschef Annika Lindgren utreds nu frågan. Innan
2019 ska en kartläggning vara gjord över vilka behov som finns för brukarna.
Rådet avvaktar därför med att göra en skrivelse och inväntar vad som kommer att
sägas i frågan.

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

