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Tid och plats

Tisdag 18 september kl. 13-16
Stora Salen, Torsby bibliotek

Beslutande

Carina Nordqvist (s) Ks, ordförande KTR
Curth Åsberg, repr rörelseneds
Britt Jönsson, repr medicinsk funktionsneds
Ebbe Carlsson, repr hörselneds
Mia Gerke, (s) BUN
Berit Johansson, (m) ~ ers ON

Övriga deltagare

Roland Olsson, ers medicinsk funktionsneds

Justerare

Curth Åsberg
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Måndag 1 oktober 2012
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Sammanträdesdatum
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Förvaringsplats

Kommunkansliet

Underskrift

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2012-09-24

KTR 19 §

Delegationsbeslut: Ledamot och ersättare från
gruppen "Personer med hörselnedsättning"
KST dnr 2010/573

KOlmnunfullmäktige beslutade 2011-06-21 § 75 om ett reglemente för kOlmnunens
tillgänglighetsråd.
I reglementet fanns inga regler för i den händelse att föreningarna inte kunde enas om
en gemensam representant för sin grupp.
Därför togs ett nytt beslut i kf 2012-06-25 och ett tillägg gjordes i tillgänglighetsrådets
reglemente.
Kommunstyrelsen har utsett tillgänglighetsrådets ordförande som den som skall
avgöra vem som skall ha platser i rådet när föreningarna inte själva kan enas.
2012-09-10 utsåg ordförande Carina Nordqvist, Ebbe Carlsson, HRF Norra
Klarälvdalen till ordinarie ledamot och Anna Eriksson, Värmlands Dövas
Länsförening, till ersättare för gruppen personer med hörselnedsättning.

Handlingar i ärendet
KOlmnunfullmäktige, 2012-06-25 § 58
Delegationsbeslut KTRs ordförande, 2012-09-10

Rådet tackar for informationen

Utd ragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2012-09-24

KTR § 20

Svar till kommunala tillgänglighetsrådet
angående nedmontering av det fasta telenätet
KST dnr 2012/228

Elöverkänsligas förening har gjort en skrivelse och frågat om kommunen har någon
beredskapsplan för hur man ska hantera Telias avveckling av telestationer och
telelinjer.
Tillgänglighetsrådet har ställt frågan till kommunstyrelsen.
Peter Lannge IT-chef har svarat på Elöverkänsligas brev och kommunstyrelsens
samhällsutskott har ställt sig bakom detta.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Elöverkänsligas förening i Värmland, 2012-03-01
KOlmnunala tillgänglighetsrådet, 2012-03-08 § 9
Tjänsteskrivelse av IT-chef Peter Lannge, 2012-04-24
KOJmnunstyrelsens samhällsutskott, 2012-05-15 § 64

Rådet tackar får informationen

Utdragsbestyrkande
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KTR § 21

Parkering vid Torsby sjukhus
Vid förra mötet i tillgänglighetsrådet tog en fråga upp rörande skyltningen utanför
Torsby sjukhus.
Skyltningen vid parkeringen är svår att tolka rätt tycker många .
Carina N och Gunilla M H får i uppdrag att göra en skrivelse till Torsby sjukhus och
fråga hur skyltningen skall tolkas och om ny och tydligare skyltning kan sättas upp.
Gunilla M H har varit i kontakt med ansvarig för skyltning, fastighetsskötare Nils
Olov Jansson. Han säger att skyltningar är gjort i enlighet med vad som gäller.
Om bara parkeringsskylten "P" finns, ska det tolkas så att parkering är tillåten för alla,
hela dygnet. Men då en tilläggstavla finns under en P-skylt, har ett undantag gjorts
från denna regel. I det fall som vi uppmärksammat finns en tilläggstavla. Då gäller
parkering för besökare, hela dygnet men mellan de tider som anges på tilläggsskylten
gäller parkering bara för besökare. När en tilläggstavla finns innebär detta att
samtidigt är det inte tillåten för andra, d.v.s. anställda på sjukhuset, att parkera på
tider som tilläggstavlan anger.
Nils-Olov Jansson informerade också att parkeringsvakter är anlitade för att kOlmna
tillrätta med felparkerade bilar utanför sjukhuset. Det är inte tillåtet att parkera längs
vägen upp mot sjukhuset inte heller utanför Vårdcentralen. Endast
handikapparkeringar finns utanför vårdcentralen.

Rådet tackar for informationen

Utdragsbestyrkande
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KTR § 22

Ersättningar till handikapporganisationernas
ledamöter i tillgänglighetsrådet
KST dnr 2012/38.03

Tillgänglighetsrådet har i en skrivelse till ks framfört önskemål om. att få ersättningar.
Kommunstyrelserna arbetsutskott tog upp ärendet lYten ansåg att man inte kunde
betala ut någon ersättning.
Rådet gjorde en motskrivelse, då ett annat av kOlmnunens råd, Pensionärsrådet, får
ersättning för resor och råden måste behandlas lika enligt den jurist som kontaktats.
Ärendet tog åter upp i au och det beslutades att tillgänglighetsrådets ledamöter från
handikappföreningarna skulle få reseersättningar enligt gällande reglelnente.
Reseersättning ska betalas ut retroaktivt fr.o.m. 2012-01-01.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från KTR, 2012-01-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-02-21 § 27
Skrivelse KTR, 2012-05-03
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott, 2012-06-19 § 73

Rådet tackar för informationen

Utdragsbestyrkande
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KTR § 23

Tekniska avdelningens representation vid
dialogmöten
KST dnr 2011/20.01

En genomgång av kommunens råd och om hur kommunens representation i dessa råd
ska se, har gjorts och sammanställts i en skrivelse från Anders Björk, biträdande
konununchef. I samband med att ärendet togs upp i kOlmnunstyrelsen, beslutades
även att dialogmöten ska hållas mellan intresseorganisationerna och förvaltningarna,
När det gäller tillgänglighetsrådets dialogmöten ska dessa hållas med tekniska
avdelningen. Tekniska avdelningen ansvarar för att så sker och det är
förvaltningschefen eller motsvarande som har ansvaret.
Dessa dialogmöten skall hållas vid ett par tillfällen per år.
Frågan har ställts från rådet, om det är högsta chefen eller annan från tekniska
avdelningen som ska vara den som är tekniska avdelningens representant på
dialogmötena med tillgänglighetsrådet.
KOlmnunstyrelsen har inte beslut om vem som skall vara kOlmnunens representant vid
dialogmötena, endast vem som är ansvarig för att de hålls. Det är därför tekniska
avdelningen som själva bestämmer detta.
Vid nästa dialogmöte, som kOlmner att hållas 31 oktober 2012, kOlmner både ev A
chef Mikael Löfvenholm och fastighetschef Mats Ågren att vara med.

Handlingar i ärendet
KOlmnunstyrelsen, 2011-03-14 § 38

Rådet tackar for informationen

Utdragsbestyrkande
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KTR § 24

Rapporter från ledamöterna
Curth Åsberg tog åter upp frågan, gällande handikapparkeringen på Gamla torget.
Den var blockerad aven manskapsbod, även en tid efter det att årets
midsommarfirande var avslutat. För övrigt var alla andra parkeringar öppna. Curth Å
föreslår att tekniska avdelningen borde vid tillståndsgivning för midsommarfirandet,
upplysa om vad som gäller. Att handikapparkeringar ska behandlas likvärdigt som
bilparkeringen i övrigt på torget.
Carina Nordqvist föreslog att rådet i fortsättning kan ta upp liknande frågor under en
stående punkt på ärendelistan, "Detta har vi sett på samhället".
Curth Å berättade att det under årets Torsby Marknad fungerat bra. Knallarna
blockerade inte trottoarernas avfasningar. Marknadskommitten har tagit till sig
problemet och ökat tillgängligheten för rullstolsburna marknadsbesökare. Mycket bra
tyckte Curth Å.
Rådet har nu en ordinarie ledamot för gruppen personer med hörselnedsättning. Ebbe
Carlson från HRF Norra Klarälvdalen hälsades välkommen och berättade lite om sig
själv. Ebbe C informerade om att föreningen säljer batterier till hörapparater. Dessa
batterier säljs till ett subventionerat pris till medlemmarna. Föreningen kommer att ha
en trivselkväll, om cirka 14 dagar, där medlemmarna bjuds på supe.
Britt Jönsson berättade att många har vänt sig till helme om synpunkter på
tillgänglighet i affärerna. Några affärer har efter att de uppmärksammats på detta,
gjort ändringar så att det är lättare att ta sig fram. Britt säger också att det är viktigt att
man beröllliner när något bra gjorts.
Handikapparkeringarna missbrukas och färdtjänst har påtalat detta. I Sunne har man
anlitat parkeringsvakter för att kOllliTla tillrätta med parkerings problemet.
Mia Gerke har tidigare varit i kontakt med Torsbypolisen och tagit upp detta med
felparkerade bilar på handikapparkeringarna . Polisen svarade då att man idag har
begränsade resurser för att bevaka detta.
Syngruppens ordinarie representant i rådet har slutat och ersättare Toleif Högberg har
lämnat en skriftlig rapport till rådet. Bland informationen finns en inbjudan till "Ögats
Dag" den 27 oktober 2012 i Karlstad. Synskadade och andra intresserade hälsas

Utd ragsbestyrkande
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2012-09-24

forts. KTR § 24, Rapporter från ledamöterna
välkomna. Anmälan görs till Synskadades Riksförbund Värmlands län, senast 14
oktober. SRF Sunne- Torsby har nästa medlemsmöte 6 oktober på AlIegården i Sunne.
SRF Värmlands län har sitt halvårsmöte, ordförandekonferens, 17 november. Då tas
bl.a. budgetfrågor och verksamhetsplan för 2013 upp. Lokalföreningarna har på
halvårsmötet möjlighet att lämna förslag och rapporter till distriktet.

Rådet tackar for rapporterna

Utd ragsbestyrkande
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KTR § 25

Information från tillgänglighetssamordnaren
Tillgänglighetsvandring
Under kulhuveekan "Höstglöd", 23-30 september, kommer Torsby kommun
tillsammans med ABF Torsby att ha aktiviteter vid tre tillfällen.
Tisdag 25 september kl. 14-16 konimer en tillgänglighetsvandring att göras i centrala
Torsby. Allmänheten har då möjlighet att delta och få information om, samt ge sina
synpunkter på de ombyggnader som har gjorts och görs i centrum .
Fredagen 21 och fredagen 28 september finns tillgänglighetssamordnaren i ABFs
lokaler i Torsby för att informera om bl.a. tillgänglighetsrådet och sitt eget arbete.

Policy for trottoarpratares placering mm
Tillsammans med Handel Torsby skall kommunen arbeta fram ett förslag till policy för
trottoarpratare och varuexponering utanför affärerna i Torsby centrum. Målet är att
man inför julhandeln skall vara en bit på väg i detta arbete.

Rådet presenteras i Torsby Nu
I nästa nummer av Torsby Nu som kommer i december, ska en presentation av
tillgänglighets rådet göras. Eftersom vi nu har nya ledamöter i rådet och att det vid
förra fotograferingen saknades många kOllliner ett nytt foto att tas. Nästa möte 15
november kOllli1"ler att inledas med fotografering. Det är bara de ordinarie ledamöterna
som ska fotograferas i grupp.

Rådet tackar for informationen

Utdragsbestyrkande
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KTR § 26

Representant från rådet vid dialogmötena med
tekniska
Då en av de som rådet har utsett att vara med på dialogmötena med tekniska inte
längre är med i rådet, behöver en ny utses. De som är utsedda av rådet idag är,
ordförande Carina Nordqvist, kommunstyrelsen och Curth ÅSberg, rörelsenedsatta.

Beslut
Att Ebbe Carlsson, hörsel får delta på nästa dialogmöte med tekniska den 31 oktober

Utdragsbestyrkande

------------
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KTR § 27

Föregående protokoll
Föregående protokoll 2012-05-29, gicks igenom.

Handlingar i ärendet
KTR Protokoll 2012-05-29

Utdragsbesty rka nde

