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Carina Nordqvist (S), KS, ordförande KTR
Curth Åsberg (repr rörelseneds)
Monicka Lindberg (repr synneds)
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Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2011-12-15

KTR § 8

Kommunala tillgänglighetsrådet - kort historik,
uppdrag och syfte
Ordförande Carina Nordqvist hälsade alla representanter samt de två teckentolkarna
välkomna och inledde mötet med en kort historik över rådets tidigare arbete.
• 21 juni 2011 antog kommunfullmäktige rådets reglemente. Rådets namn ändrades i

samband med detta till Kommunala tillgänglighetsrådet (hette tidigare Kommunala
Handikapprådet).

I reglementet finns beskrivet vilka som kan vara med i rådet och hur de väljs. I rådet
finns tre representanter från kommunen (kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden). Det finns också sex representanter från
handikapprörelsen.
Handikapprörelsen utser de personer man vill ha med i rådet, genom att samråda med
varandra inom gruppen. Representanterna arbetar med gemensamma frågor som rör
många funktionsnedsatta, inte bara sin förenings frågor.
För att få en bredare representation och ökad kunskap om fler funktionsnedsättningar
öppnades det upp för boende utanför kommunen att kunna delta i rådet.
• Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ till kommunens styrelser och nämnder.
• Representanterna väljs för fyra år. Den period man nu är vald för sträcker sig fram

till 30 juni 2015.

• Tillgänglighetsrådet sammanträder 3-4 gånger per år. På dessa möten kan även

ersättarna vara med om de så önskar.

• I sitt arbete skall rådet aktivt verka för att öka medvetenheten för

funktionsnedsattas behov och situation ute i samhället. Det kan gälla tillgänglighet
på gator och torg eller i byggnader. Eller inom skolans område, i arbetslivet etc

Hur Torsby kommun skall arbete med dessa frågor och vilka mål och riktlinjer som
finns för detta arbete, kan läsas i Tillgänglighetsplanen. Denna plan revideras vart fjärde
år av tillgänglighetsrådet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. KTR § 8, Kommunala tillgänglighetsrådet
- kort historik, uppdrag och syfte
Ett annat handikappolitiskt beslut som tagits är att göra den Tillgänglighetsguide som
nu finns på kommunens webbplats. I guiden kan du se hur tillgängliga olika
verksamheters lokaler är innan du besöker dem.
I kommunen finns nu också en Tillgänglighetssamordnare dit privatpersoner, företag och
organisationer kan vända sig med frågor som rör handikappptillgänglighet.
Torsby kommunala tillgänglighetsråds reglemente samt Tillgänglighetsplanen kan fås
i alternativa format tex i Daisy (cd).

Handlingar i ärendet
Välkomna till första mötet (PowerPoint-presentation)
Rådet tackar för informationen
_______
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KTR § 9

Presentation av närvarande
Detta möte är det första i den nya mandatperioden. Kommunens representanter i rådet
är valda av sin nämnd eller styrelse.
Handikappföreningarnas representanter är utsedda av föreningarna själva genom
samråd. Föreningarna är indelade i fem grupper beroende på vilken
funktionsnedsättning man representerar.
Fyra av grupperna har utsett sina representanter, för den femte (hörsel) har
informationsmottagre kallats till dagens möte.
Följande representanter har utsetts:
Personer med rörelsenedsättning –
Curth Åsberg, DHR Torsby, ordinarie
Monika Kvarnström, Reumatikerföreningen Torsby, ersättare
Personer med synnedsättning –
Monicka Lindberg, SRF Sunne-Torsby, ordinarie
Toleif Högberg, SRF Sunne-Torsby, ersättare
Personer med medicinsk funktionsnedsättning Britt Jönsson, Hjärt- och Lungsjukas förening Norra Värmland, ordinarie
Ersättare, vakant
Ing-Marie Styffe, Elöverkänsligas förening i Värmland, ordinarie
Ersättare, vakant
Personer med psykiska funktionsnedsättningar Johnny Flodman, FSMH Torsby, ordinarie
Maja Bergström, FSMH Torsby, ersättare
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forts. KTR § 9, Presentation av närvarande
Personer med hörselnedsättning Ordinarie, vakant
Ersättare, vakant
Kommunstyrelsens representanter –
Carina Nordqvist, (S), ordförande
Anna-Lena Carlsson, (M) ersättare
Barn- och utbildningsnämndens representanter Mia Gerke (S), ordinarie
Tommy Persson (M), ersättare
Omsorgsnämndens representanter –
Ann-Mari Uppvall (S), ordinarie
Berit Johansson (M), ersättare

Rådet tackar för informationen
_____
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KTR §10

Rådets fortsatta arbete
Vad skall vi göra i rådet? Vad vill vi ha ut av rådet? Var frågor inom ramen för planen
som togs upp på dagens möte.
Att använda rådet vid informationsutbyte, var ett förslag som togs upp. Vi når många
funktionsnedsatta genom att informations sprids med hjälp av representanterna i
rådet.
Representanterna kan själva rapportera från sina verksamheter och på så sätt kan vi
byta erfarenheter och stödja varandra i rådets arbete.
Rådet kan verka för att information finns på flera medier.
Genom rådets arbete skall vi öka förståelsen ute i samhället, för funktionsnedsattas
behov samt synliggöra vår verksamhet.
Rådet som remissinstans
Synpunkter som rådet lämnar till tex. tekniska avdelningen skall följas upp på ett bra
sätt. Hur våra synpunkter bemöts ute på förvaltningarna är en viktig fråga. Samt att
man finner en bra arbetsform för de av kommunstyrelsen beslutade dialogmötena med
tekniska avdelningen, tyckte Curth Åsberg.
Ing-Marie Styffe påtalade vikten av att rådet blir en naturlig remissinstans för
kommunen
Vision 2020
Rådet har från kommunstyrelsen fått en inbjudan att lämna synpunkter på de av
kommunfullmäktige i Torsby kommun framtagna målen och visioner för kommunen,
Vision 2020.
Rådets ordförande Carina Nordqvist presenterade ett inskickat förslag, om att ett
tillägg skall göras i dokumentet. Tillägget gäller tillgänglighet för funktionsnedsatta.
Ersättningar för rådets ledamöter
Monicka Lindberg tyckte att även handikapprörelsens ledamöter skulle ha ersättning
för förlorad arbetsinkomst och resersättning. Ordförande och sekreterare gör en
skrivelse till kommunstyrelsen angående detta.
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forts KTR § 10 Rådets fortsatta arbete
Vi kommer nog att finna nya vägar för vårt fortsatta arbete i rådet, avslutade
ordföranden med.
_____
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Mötesdagar 2012
Rådet kommer att ha fyra möten under 2012. Dessa kommer att fördelas jämt under
året. Nästa möte planeras att hållas i februari-mars 2012. Samtliga platser i rådet
beräknas då vara tillsatta. Mer information om vilka representanterna blir meddelas
inför nästa möte.
Önskemål fanns, om att mötena skall hållas på eftermiddagen med början klockan 13.
Förslag på mötesdagar kommer att sändas ut så snart som möjligt.
Inför nästa möte kommer information att lämnas om mobilanvändning på mötena,
hörslingors användning samt belysning i sammanträdeslokalen.
_____
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Övriga frågor
Frykenskolans aula
Curth Åsberg informerade om att Frykenskolans aula fått en ombyggnad med ökad
tillgänglighet för rullstolsburna. Bakersta bänkraden har tagits bort för att ge plats åt
rullstolsburna. Det som blev mindre bra var att den nya bänkraden saknade öppning
mitt på. En sådan öppning underlättar för rullstolsburna/elmoppeburna som vill
parkera sitt fordon och förflytta sig till bänkraden. Curth Åsberg anser att det är en
brist i renoveringen.
Exempel på ärende
Curth Åsberg delade ut en bild på soptunnor som placerats på en handikapparkering.
Detta som ett exempel på vad rådet kan arbeta med.
Informationsmaterial
Curth Åsberg delade ut en lathund med DHRs måttkrav.
Fotografering
Sekreteraren informerade om att i anslutning till nästa möte kommer rådets ordinarie
ledamöter att bli fotograferade.

Rådet tackar för informationen
_____
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