KOMMUNALA
TILLGÄNGLIGHETSRÅDET
PROTOKOLL

Tid och plats

Onsdag 2 december 2015 kl. 13.00 -16.00
Stora samlingssalen Torsby bibliotek

Beslutande

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

Övriga deltagare

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

Justerare

Curth Åsberg

Tid för justering

Tisdag 15 december 2015

Paragrafer

18-23

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

2015-12-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret

Underskrift
Gunilla Montán Halvardsson

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-12-02

KTR § 18

Mötesdatum för 2016
Sammanfattning
Mötesdatum för 2016 föreslås till onsdag 2 mars, onsdag 1 juni, onsdag 7 september
samt onsdag 7 december.
Tid för mötet föreslås till kl. 13.30 -16.00.

Beslut
1. Föreslagna mötesdatum och tider fastställdes

Beslutet expedieras till
Tillgänglighetsrådets ledamöter
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-12-02

KTR § 19

Föregående protokoll
KS dnr 2015/253

Sammanfattning
Tillgänglighetsrådets protokoll från den 16 september 2015 har varit utsänt.

Handlingar i ärendet
KTR protokoll 2015-09-16

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-12-02

KTR § 20

Förslag till ny tillgänglighetsplan
Sammanfattning
Kommunala tillgänglighetsrådet ska en gång varje mandatperiod revidera
kommunens tillgänglighetsplan. Nuvarande plan gäller fram till 31 december 2015.
Planen togs fram 2004 och 2011 gjordes redaktionella ändringar i den.
Ett förslag till ny tillgänglighetsplan har tagits fram av tillgänglighetssamordnare
Gunilla Montán Halvardsson tillsammans med rådets ledamöter. Det nya förslaget är
en helt ny mer tydlig tillgänglighetsplan som beskriver mål, ansvar, kostnad och
tidplan. Planen är övergripande för all kommunal verksamhet. Planen innehåller fyra
prioriterade områden fysisk miljö, information/kommunikation, kommunen som
arbetsgivare och upphandling. Planen bygger som tidigare på FNs konvention om
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att förtydliga finns
exempel på olika aktiviteter som verksamheterna kan göra inom de prioriterade
områdena och för att nå de mål som rör dessa områden.

Handlingar i ärendet
Förslag till Övergripande tillgänglighetsplan för Torsby kommuns verksamheter.

Beslut
1. Rådet överlämnar ”Förslag till övergripande tillgänglighetsplan för
Torsby kommuns verksamheter” för vidare hantering.
2. Rådet ger tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson i uppdrag att
kontakta Anders Björck för råd gällande remissförfarandet.

Beslutet expedieras till
Gunilla Montán Halvardsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2015-12-02

KTR § 21

Dialogmöte med tekniska avdelningen
KS dnr 2015/253

Sammanfattning
Dialogmöte mellan tekniska avdelningen och tillgänglighetsrådet hölls måndag 16
november 2015. GVA-chef Mikael Löfvenholm och fastighetschef Hilary Högfeldt
informerade vad som tekniska avdelningen nu jobbar med. En ny GC-väg (Gång- och
Cykelväg) planeras från Alstigen Fågelsången mot Toria. En handikapptoalett har
byggts och en hiss upp till plan två har installerats på fritidsgården Ekeby på
Frykenskolan.
Tillgänglighetsrådets representant Curth Åsberg ställde en fråga om vad som gäller
när ytor för parkering och i detta fall handikapparkeringen på Gamla Torget stängs av
vid evenemang. Hilary Högfeldt svarade att man ska hänvisa till västra delen av
Gamla Torget om delar av torget är tänkt att användas för ett evenemang. Om hela
torget används finns inga möjligheter för någon att kunna parkera där. Det krävs alltid
tillstånd från kommunen för evenemang.
Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson informerade om att ett
förslag till ny tillgänglighetsplan nu finns.

Handlingar i ärendet
Minnesanteckningar från Dialogmötet 2015-11-16

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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2015-12-02

KTR § 22

Återapportering av ärenden enligt
bevakningslista
Sammanfattning
Rådet har i en lista sammanställt de ärenden som tagits upp och aktualiserats som
viktiga. Listan sammanställdess 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. Återapportering sker för att rådet ska kunna se om de synpunkter
man lämnat till berörda verksamheter har beaktats.

2013-02 Skrivelse angående hörslingor
En ny skrivelse har nu gjorts till kommunstyrelsen angående hörslingor i kommunens
lokaler. Rådet önskar uppmärksamma på att det finns stora problem när dessa ska
användas t.ex. om någon hyr en lokal. Rådet anser att en ansvarig person ska finnas
som man kan vända sig till om man har frågor om hur anläggningen används. Denne
person ska se till att anläggningen fungerar och tillkallar service när sådan behövs.

2013-10 Handikapptoalett på Folktandvården Torsby
Ombyggnaden av handikapptoaletten på Folktandvården Torsby har senarelagts.
Tekniska avdelningen kommer att göra ombyggnaden så snart man kan. Vid
ombyggnad kommer två mindre toaletter slås samman till en.

2015-02 Aktiviteter i rådet
Rådet ska arrangera en Prova-på dag våren 2016. Stjerneskolans omsorgsprogram har
tidigare varit med och planerat en prova-på dag 2009. Rådet kontaktar Viveka Eriksson
för att höra om man har möjlighet att ställa upp även denna gång.

Handlingar i ärendet
Uppdaterad bevakningslista

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Nya ärenden och aktuella frågor
Sammanfattning
Under denna punkt har ledamöterna möjlighet att ta upp aktuella frågor som sedan
kan beredas till nästa möte.

Postnords brevlåda vid Frykenhallen
Friytan vid brevlådan är inte tillräcklig. Skyltar och dekorationer står för nära.
Handikapparkeringen som finns i närheten har använts av Postnords bilar vid lämning
och hämtning av post. Birgitta Almroth tar kontakt med Postnord för att få mer
information och framföra rådets synpunkter.

Påminnelse om god snöröjning vid handikapparkeringar
Tekniska avdelningen påminns om vikten av att inga snökanter lämnas runt
handikapparkeringar. Mikael Löfvenholm kontaktas.

Tillgängliga sportlovsaktiviteter
Sportlovsaktiviteter tillgängliga för ungdomar med funktionsnedsättning efterfrågas.
Information bör finnas på kommunens webbplats. Kicki Velander kontaktas.

Konsumentverket vill ha in eventuella klagomål på ledsagarservice
Konsumentverket uppmanar att rörelsenedsatta och synskadade hör av sig till dem i
de fall då inte ledsagarservice vid resor fungerat.

Glassplitter runt återvinningsigloos
Kontakt tas med Sune Eriksson angående att glassplitter inte får finnas på marken vid
glasigloos. Splitter kan förorsaka punktering på rullstolsdäck. Rådet önskar också
information om tillgängliga sopcontainrar på återvinningscentraler och
återvinningsstationer.

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

