KOMMUNALA
TILLGÄNGLIGHETSRÅDET
PROTOKOLL

Tid och plats

Onsdag 3 juni kl. 13:00 -16:00
Stora salen, Torsby bibliotek

Beslutande

Birgitta Almroth (S), Ks, ordförande KTR
Curth Åsberg, personer med rörelsenedsättning
Toleif Högberg, personer med synnedsättning
Gunnar Hjerdt Bengtsson, personer med hörselnedsättning,
§7-12
Monica Olsson (C), SN
Jörgen Nilsson (S), BUN, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Wivi-Ann Karlsson, personer med synnedsättning, ersättare
Yvonne Broberg (S), Ks, ersättare
Gunilla Montán Halvardsson, tillgänglighetssamordnare,
sekreterare KTR

Justerare

Curth Åsberg

Tid för justering

Måndag 15 juni 2015

Paragrafer

6-12

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

2015-06-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret

Underskrift
Gunilla Montán Halvardsson

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-06-03

KTR § 6

Val av handikappföreningarnas ledamöter för
perioden 1 juli 2015 - 30 juni 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har utsett Birgitta Almroth (FP) som ordinarie ledamot i KTR och
till ersättare har utsetts Yvonne Broberg (S). Kommunstyrelsens ordinarie ledamot är
också rådets ordförande.
Socialnämnden har utsett Monica Olsson (C) som ordinarie ledamot och Åke
Gustavsson (S) som ersättare. Socialnämndens ordinarie ledamot är vice ordförande i
rådet.
Barn- och utbildningsnämnden har utsett Eva Nordvall (S) som ordinarie ledamot och
Jörgen Nilsson (S) som ersättare.
Nämndernas ledamöter i rådet är valda för perioden 1 januari 2015 – 31 december
2018.
Till gruppen personer med rörelsenedsättning har nominerats Curth Åsberg som
ordinarie och Monicka Kvarnström som ersättare.
Till gruppen personer med synnedsättning har Toleif Högberg nominerats som
ordinarie ledamot och Wivi-Anne Karlsson som ersättare.
Till gruppen personer med hörselnedsättning har Gunnar Hjerdt Bengtsson
nominerats som ordinarie ledamot till ersättarplatsen har ingen nominerats.
Till gruppen personer med medicinsk funktionsnedsättning (två platser) har Veine
Eriksson nominerats som ordinarie ledamot och Ann-Marie Johansson som ersättare.
Till den andra platsen för gruppen personer med funktionsnedsättning har Ing-Marie
Styffe nominerats som ordinarie ledamot. Till ersättarplatsen har ingen nominerats.
Till gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning har inga nomineringar
kommit in.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-06-03

forts KTR § 6 Val av handikappföreningarnas ledamöter för perioden 1 juli 2015 30 juni 2019

Handlingar i ärendet
Inkomna nomineringar från handikappföreningarna
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29, § 45 och 2015-01-08, § 8
Protokoll Socialnämnden 2015-01-13, § 3
Protokoll Kommunstyrelsen 2015-01-07, § 15

Beslut
1. Fördela platserna enligt de förslag som kommit in från handikappföreningarna

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Handikappföreningarnas valda
Lilian Olovsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-06-03

KTR § 7

Föregående protokoll
KTR dnr 2015/253

Tillgänglighetsrådets protokoll från den 4 mars 2015 gicks igenom.

Handlingar i ärendet
Protokoll KTR 2015-03-04

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-06-03

KTR § 8

Återrapportering av ärenden enligt
bevakningslista
Sammanfattning
Rådet har i en lista sammanställt de ärenden man tagit upp och aktualiserat som
viktiga. Listan sammanställdes 2012 och har sedan uppdaterats inför varje möte i rådet.
Syftet med listan är att man lättare ska kunna få en överblick över och kunna följa ett
ärendes hantering. Återrapportering sker för att rådet ska kunna se om de synpunkter
man lämnat till berörda verksamheter har beaktats.

2013-10 Handikapptoalett Folktandvården Torsby
Tekniska avdelningen, Hilary Högfeldt, fastighetschef, har informerat att ombyggnad
av toaletten kommer att göras under 2015.
Åtgärd: Två befintliga mindre toaletter kommer att slås samman till en större.

2013-13 Rutiner vid avlysning av handikapparkeringar
Vid senaste Dialogmötet med tekniska avdelningen, 19 maj 2015, tog rådet åter upp att
man efterlyser skriftliga rutiner hur man löser behovet av handikapparkeringar då
befintlig parkering blockeras i samband med olika arrangemang, t.ex.
midsommarfirande och Torsbymarten.
Förslag på åtgärd från rådet: Att tekniska avdelningen tar fram skriftliga rutiner för
hur tillfällig likvärdig handikapparkering ska anordnas i samband med evenemang.
Rådet föreslår att t.ex. i stället för handikapparkeringen på gamla Torget kan vid
Midsommarfirandet en tillfällig handikapparkering skyltas upp utan för Blå Huset där
en friyta finns till höger på trottoaren. Denna yta gör det möjligt att fälla ut rampen vid
ur och påstigning.
GVA-chef Mikael Löfvenholm var med på dialogmötet och han tog med sig ärendet till
tekniska avdelningen för vidare handläggning.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts KTR § 8 Återrapportering av ärenden enligt bevakningslista

2014-04 Tillgänglighet till och i Finnskogscentrum Lekvattnet
Verksamhetschef Kersti Berggren har efterfrågat förslag på åtgärder för att öka
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till och i Finnskogscentrum i
Lekvattnet.
Curth Åsberg som är utsedd av rådet att granska tillgänglighet, har besökt
Finnskogscentrum.
Följande förslag på åtgärder av brister i funktion har lämnats till Finnskogscentrum.
Tryckströmbrytare för dörröppningsfunktion på entrédörr
Yttre tryckströmbrytare placeras på den första räckeskonsolen som finns under tak.
Och inre tryckströmbrytare placeras direkt under strömbrytare för belysning.
Handikapptoalett
Ett draghandtag sätts upp på insidan av toalettdörren.
Handdukshållare sänks då det sitter för högt.
Tvålbehållare byts ut mot en mer användarvänlig av pumptyp. Placerad gärna på
vägg. Tvålen ska vara parfymfri.
Enligt Kari Berggren väntar man nu på att den elfirma man anlitat ska komma och
installera dörröppnaren.

Handlingar i ärendet
Uppdaterad bevakningslista

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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KTR § 9

Rapport från Dialogmötet med tekniska
avdelningen 19 maj 2015
KTR dnr 2015/253

Sammanfattning
Dialogmöten mellan Kommunala tillgänglighetsrådet och tekniska avdelningen hålls
två gånger per år. Mötena har till syfte att i samtal ge möjlighet att informera varandra
om aktuella frågor som rör verksamheterna. Respektive verksamhet utser själva de
personer som man vill ska vara med på mötena.
På dialogmötet informerades bl.a. om den om- och tillbyggnad som ska göras av
entrén och receptionen på kommunhuset i Torsby. Nuvarande entré byggs ut och en
hiss installeras vid sidan av halvtrappan som leder upp till plan där reception finns.
Rådet anser att det är viktigt att hissen får en tillräckligt stor golvyta så att alla kan
använda den.
Befintlig handikapptoalett byggs ut och får en större golvyta.
Tillgänglighetsrådet vill vara med och lämna synpunkter på hissens utformning och
även annan utformning som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i
nya entrén.

Handlingar i ärendet
Minnesanteckningar Dialogmöte KTR och tekniska avdelningen 2015-05-19

Beslut
1. Byggkontoret och tekniska avdelningen informeras om att rådet vill lämna
synpunkter som rör tillgänglighet i nya entrén. Detta i ett tidigt skede i
byggprocessen.
2. Ge Curth Åsberg i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga mått för bl.a. hiss

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Miljö- och byggkontoret

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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KTR § 10

Utbildning av rådets ledamöter
Sammanfattning
En av tillgänglighetsrådets uppgifter är att under varje mandatperiod uppdatera
Torsby kommuns tillgänglighetsplan.
Nuvarande plan innehåller inga konkreta mål för kommunens olika verksamheters
tillgänglighetsarbete. Planen kan därför inte användas som en vägledning. Eftersom
den inte innehåller några mål kan den inte heller användas för att stämma av det
tillgänglighetsarbete som redan sker.
Planen utgår från FN´s konvention om mänskliga rättigheter men saknar specifika
riktlinjer som funktionskrav för just personer med funktionsnedsättning. Dessutom
bör planen följa det mål- och visiondokument som finns.
För att stärka tillgänglighetsrådets ledamöter i deras arbete inför uppdatering av
tillgänglighetsplan behöver man lära mer om ”Konventionen om mänskliga
rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.
Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson presenterar ett
utbildningsmaterial ”Tag plats på arenan” som helt eller delvis kan användas för att
lära känna konventionens innehåll.

Handlingar i ärendet
Torsby kommuns tillgänglighetsplan 2011-2015
Utbildningsmaterialet ”Tag plats på arenan”

Beslut
1. Ge tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson i uppdrag att ta fram ett
förslag på upplägg av utbildningen.

Beslutet expedieras till
Gunilla Montán Halvardsson
Kommunstyrelsen
Ann-Margreth Edberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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KTR § 11

Svar på skrivelse
Sammanfattning
Skrivelse med synpunkter på Prostgårdslagårn
En skrivelse kom till kommunen 19 november 2014 från pensionärsföreningen SPF
Kontakt. Skrivelsen var ställd till Kommunala tillgänglighetsrådet. Föreningen vill
lämna synpunkter på lokalerna som hörslinga, luftkonditionering och hiss.
Ett svar har sammanställts av fastighetschef Hilary Högfeldt, fastighetsingenjör Pär
Olsson samt administrativ chef Ann-Margreth Edberg. Eftersom det är tekniska
avdelningen och kommunkansliet som ansvarar för Prostgårdslagårn.
I svaret säger kommunen att information om utrustning som hörslinga finns på
Prostgårdslagårns hemsida och i den pärm som lämnas till hyresgästen. Hyresgästen
får själv efterfråga vad de behöver då det är svårt för uthyraren att veta hur
arrangemanget är tänkt.
Det finns ingen luftkonditionering i lokalen men en ventilation som går att sätta på för
större luftflöde finns. Information om detta kommer att finnas i pärmen.
Instruktioner om hur hissen fungerar finns nu uppsatt i och utanför hissen.
När det gäller akustiken har en expert gjort mätningar och han fann inga problem med
akustiken. I och med byggnadens utformning är det svårt att få riktigt bra akustik i en
sådan lokal.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från pensionärsföreningen SPF Kontakt
Svar från kommunen

Beslut
1. Rådet ställer sig bakom kommunens svar till SPF Kontakt

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
SPF Kontakt
Ann-Margreth Edberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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KTR § 12

Nya ärenden och rapporter
Under punkten kan ledamöterna ta upp nya frågor för att dessa ska kunna beredas till
nästa möte eller lämna någon information från sin verksamhet.
Yvonne Broberg föreslår att rådet ska undersöka möjligheten att anordna en prova på
dag för politiker och tjänstemän liknande de som tidigare hållits.
Curth Åsberg informerar om ett erbjudande till de som har färdtjänst att provåka
Värmlandstrafiks kollektivtrafik gratis. Toleif Högberg informerar om att för
syskadades del kommer man att bojkotta detta erbjudande från Värmlandstrafik. Man
väljer istället att föra en dialog direkt med ägarna, landstinget och Region Värmland.
Birgitta Almroth har träffat Sunne KTRs ordförande Marianne Åman och pratat om att
de bägge råden kanske framöver kan samarbeta. Rådet ställer sig positiv till detta.

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

