KOMMUNALA
TILLGÄNGLIGHETSRÅDET
PROTOKOLL

Tid och plats

Onsdag 16 september 2015 kl. 13.00 -16.00
Stora samlingssalen Torsby bibliotek

Beslutande

Birgitta Almroth, (Fp), KS, Ordf. KTR
Curth Åsberg, personer med rörelsenedsättning
Toleif Högberg, personer med synnedsättning
Veine Eriksson, personer med medicinsk
funktionsnedsättning
Ing-Marie Styffe, personer med medicinsk
funktionsnedsättning
Anne-Marie Blomcrantz, tj. ers personer med
hörselnedsättning
Monica Olsson, (C), SN
Jörgen Nilsson, (S), tj. ers BUN

Övriga deltagare

Wivi-Anne Karlsson, ers personer med synnedsättning
Gunilla Montán Halvardsson, tillgänglighetssamordnare,
sekr KTR

Justerare

Curth Åsberg

Tid för justering

Måndag 28 september 2015

Paragrafer

13 -17

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

2015-09-16
2015-092015-10-

Förvaringsplats

Kommunkontoret

Underskrift
Gunilla Montán Halvardsson

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-09-16

KTR § 13

Val av ledamot som ersättare för gruppen
personer med hörselnedsättning för perioden 1
juli 2015 – 30 juni 2019
KS dnr 2015/253

Sammanfattning
Val av handikappföreningarnas ledamöter i rådet för perioden 1 juli 2015-30 juni 2019
gjordes på KTR förra möte 3 juni 2015.
Till ordinarie ledamot för gruppen personer med hörselnedsättning valdes då Gunnar
Hjerdt Bengtsson. Inga nomineringar fanns då till ersättarplatsen.
Inför dagens möte har en nominering till ersättarplatsen nu kommit in.
HRF Torsby nominerar Anne-Marie Blomcrantz till platsen som ersättare för gruppen
personer med hörselnedsättning.

Handlingar i ärendet
KTR protokoll 2015-06-03

Beslut
1. Anne-Marie Blomcrantz väljs som ersättare för gruppen personer med
hörselnedsättning.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
HRF Torsby
Anne-Marie Blomcrantz
Lilian Olovsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-09-16

KTR § 14

Föregående protokoll
KS dnr 2015/253

Sammanfattning
Tillgänglighetsrådets protokoll från den 3 juni 2015 har varit utsänt.

Handlingar i ärendet
KTR protokoll 2015-06-03

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-09-16

KTR § 15

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

2014-04 Tillgänglighet till och i Finnskogscentrum i Lekvattnet
Verksamheten i Finnskogscentrum i Lekvattnet drivs av Värmlands
Museum och fastigheten ägs av Torsby kommun.
Verksamhetschef Kersti Berggren har vänt sig till tillgänglighetsrådet för att få råd om
hur man kan förbättra tillgängligheten till och i fastigheten.
Curth Åsberg som är utsedd av rådet att se på ritningar och lämna synpunkter har
besökt Finnskogscentrum.
De brister som konstaterades har nu blivit åtgärdade. Endast ett draghandtag på
toalettdörren saknas ännu.
Finnskogscentrum planerar nu tillsammans med kommunens kulturchef Annika
Wredenberg en ombyggnad av andra delar i fastigheten. Det är en samlingssal som ska
tillgänglighetsanpassas.

2015-01 Samråd - byggärenden
Frågan har aktualiserats. Rådet har tidigare framfört önskemål till byggkontoret att
man vill vara med och lämna förslag på utformning vid byggärenden som rör ny- och
ombyggnad av offentliga lokaler och offentliga platser. Det var bygginspektörerna
Gunnar Lundqvist och Malin Jonsson som rådet tidigare varit i kontakt med. Rådet tar
kontakt med Malin Jonsson i oktober när hon är tillbaka i tjänst.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-09-16

forts KTR § 15
2015-02 Prova-på dag o samarbete med Sunne tillgänglighetsråd
Ett förslag togs upp på förra mötet i rådet. Man har ju tidigare vid några tillfällen
arrangerat prova-på dagar för kommunens tjänstemän och politiker. Syftet med dessa
dagar är att man ska få prova på hur det är t.ex. att ta sig fram med rullstol eller gå
med vit käpp. Vi ska nu fråga omsorgsprogrammet på Stjerneskolan om de är
intresserade av att åter hjälpa oss att planera och genomföra en sådan dag igen.

2015-03 Ombyggnad av entrén på kommunhuset i Torsby
En ombyggnad av huvudentrén samt reception på kommunhuset planeras.
Rådet önskar vara med och lämna synpunkter på utformningen. En skrivelse kommer
att överlämnas till kommunstyrelsen.

2015-04 Uppdatering av tillgänglighetsplan
En av rådets uppgifter är att revidera kommunens tillgänglighetsplan. Detta ska göras
varje mandatperiod och nu är det alltså dags igen.
Rådet har startat en utbildning med åtta tillfällen att mötas för att samtala kring en ny
tillgänglighetsplan. Syftet med utbildningen är att vi ska inhämta mer kunskap som
kan vara ett stöd när vi nu ska ta fram ett nytt förslag på tillgänglighetsplan. Vi ska
också se hur andra kommuner som t.ex. Sunne lagt upp sina planer.

Att åter aktualisera inför kommande vintersäsong
God snöröjning vid handikapparkeringar ska åter tas upp med tekniska nu inför
kommande vintersäsong.

Handlingar i ärendet
Uppdaterad bevakningslista

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-09-16

KTR § 16

Ombyggnad av kommunhusets entré
Sammanfattning
Torsby kommun planerar nu en ombyggnad av huvudentrén och reception på
kommunhuset Torsby.
Curth Åsberg, som är utsedd av rådet att se på ritningar, har tagit del av skissförslaget.
Tillsammans med tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson har en
sammanställning med förslag på lämplig utformning tagits fram. Det finns vissa delar
som man anser särskilt viktiga. Dessa bör få en bra utformning. Det gäller t.ex.
entrédörrar, hiss, receptionsdisk och ljudmiljö.

Handlingar i ärendet
Skrivelse med förslag på utformning.

Beslut
1. Att godkänna skrivelsen
2. Att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Gunilla Montán Halvardsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-09-16

KTR § 17

Nya ärenden och rapporter
Sammanfattning
Under denna punkt har ledamöterna möjlighet att rapportera från sina egna
verksamheter och möjlighet att ta upp nya frågor som sedan kan beredas till nästa
möte.

Hinder som påverkar framkomligheten på trottoarer
Curth Åsberg tog upp frågan om att framkomligheten på trottoarer inte alltid är så bra.
I kommunens trottoarpratarpolicy finns beskrivet hur och var man kan placera ut
skyltar och varor etc. . I policyn finns också mått angivna för friytor som gäller t.ex.
vid entréer, framför ramper och trappräcken etc. Dessa friytor måste också finnas
framför Nordposts postlådor.
Utanför ICA Frykenhallen finns en av dessa Nordposts lådor. Det är viktigt att en
friyta finns framför den så att man kan nå den och så att man kan vända runt om man
använder rullstol (elmoppe).
Rådet föreslår att tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson informerar
om vilka regler som gäller när vi vill använda våra allmänna ytor som trottoarer.

Utfart från Coop Extra på Berggårdsvägen
När bilister kör ut från parkeringen på Coop ut på Berggårdsvägen håller de en ganska
hög fart. Det finns ingen skyltning eller målning för stopp- eller lämna företrädeplikt.
Rådet önskar information om vad som gäller och om målning av ”stopplinje” kan
göras.

Handikappskylt är nu åter på plats
En skylt för handikapparkering är nu åter uppsatt vid Prostgårdslagårn.

Återvinningscentralen på Alstigen
En fråga som rör glasigloos på återvinningscentralen togs upp. Det finns ibland
glassplitter på marken runt dessa. Det finns risk att få punktering på rullstolsdäcken

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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2015-09-16

forts KTR §17
om det inte sopas undan. Igloosen ställs ibland lite för tätt så att det kan bli svårt att ta
sig mellan dem om man behöver det. Rådet tar upp detta med Sune Eriksson.

Hörslingor
Hörslingan i Frykenskolans aula togs upp. Man undrade om den är ur funktion.
Av vad som är känt så är slingan nyligen servad och delar är utbytta. När man
arrangerar något i aulan måste man som hyresgäst begära att slingan ska sättas på.
Rådet efterlyser instruktioner och rutiner vid uthyrning.
Rådet ger Anne-Marie Blomcrantz i uppdrag att göra en skrivelse till
kommunstyrelsen. För att uppmärksamma på de brister som finns i rutiner och i den
information som ges, om och när hörslingor ska användas. Det gäller både vid
uthyrning av kommunens samlingslokaler som vid användandet av hörslinga vid
sammanträden, informationer, utbildningar etc.

Övrig information
Att upprätta ett register över beviljade handikapparkeringstillstånd diskuteras nu på
nationell nivå. Syftet är att försvåra användandet av falska, ofta utländska
parkeringstillstånd.
En framtida organisation i Sverige för kontroll av hur FNs konvention om mänskliga
rättigheter följs har diskuterats. Regeringen har inlett en diskussion med
konstitutionsutskottet.

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

