KOMMUNALA
TILLGÄNGLIGHETSRÅDET
PROTOKOLL

Tid och plats

Tisdag 4 juni 2013 kl. 13.00 -16.00
Stora salen, Torsby bibliotek

Beslutande

Carina Nordqvist (s), KS, ordförande KTR
Ebbe Carlsson, hörselneds
Curth Åsberg, rörelseneds
Wivi-Anne Karlsson, tj ers synneds
Mia Gerke (s) BUN
Berit Johansson, tj ers ON

Övriga deltagare

Gunilla Montán Halvardsson, sekreterare KTR

Justerare

Curth Åsberg
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Rapporter från tidigare ärenden
Minnesanteckningar vid dialogmöte med tekniska 16 maj 2013
RWC Quickly
Fastighetsägaren har fått information från kommunen om det avtal som gäller.
Tillgängligheten har inventerats och ägaren har fått ett förslag på
tillgänglighetsförbättringar som bör göras.

Hörslingor
När det gäller skötsel av hörslingor i kommunens samlingslokaler, så håller kansliet
tillsammans med tekniska på att se på en helhetslösning. När det gäller
Prostgårdslagårn, att en förening ska kunna ta på sig uppdraget att sköta och hyra ut
lokalen.
Berit Johansson menaratt de som hyr ut lokalen även ska ansvara för att hörslingor
m.m. fungerar. En blankett bör tas fram där man kan checka av att information getts
och att de som hyr fått informationen om hur hörslingor och brandlarm fungerar.
Blanketten bör ingå i helhetslösningen.
Curth Åsberg informerar att man på HRF Sunne har köpt in en bra portabel hörslinga
med 10 st separata mikrofoner.
Ebbe uppmärksammar på att problemet med hörslingor som inte fungerar är ständigt
återkommande. Problemet finns såväl i Sysslebäck som i Torsby. När det inte finns
fungerande hörhjälpmedel i en lokal finns stor risk för att personer med
hörselnedsättning missuppfattar det som sägs. På dialogmötet med tekniska 16 maj
fanns ingen hörslinga i den lokal som mötet flyttades till..

Handikapparkeringar missbrukas
Information gavs att en skrivelse har lämnats till ks angående missbruk av
handikapparkeringar. I skrivelsen föreslår rådet att frågan ska utredas och att man ger
Mikael Löfvenholm, GVA-chef, tekniska att tillsammans med
tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson, uppdraget att utreda frågan.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Trottoarpratarpolicy
Ett förslag till policy finns nu. För att påskynda processen kommer förslaget att tas upp
i ks au redan i juni. På ett möte med Handel Torsbys styrelse 18 juni, kommer policyn
att gås igenom. Målet är att policyn kan antas av ks i september 2013.

Snöröjning
Inför vintersäsongen bör vikten av bra snöröjning åter tas upp med tekniska.

Ombyggnad i centrala Torsby
Utformning av ledstråk, ljuspollare vid övergångspassager samt taxi platsen på
Biografgatan bör bevakas av rådet.
Berit Johansson tar upp en annan sak som också gäller tillgänglighet. Det fanns
tidigare utställt en del bänkar på t.ex. Järnvägsgatan. Hon undrar vart dessa har tagit
vägen. Det är viktigt att bl.a. äldre ges möjlighet att kunna sätta sig ner och vila en
stund. Dessutom ger bänkarna ett trevligt och inbjudande intryck till de som besöker
oss.
Rådet tar upp detta med tekniska avdelningen och föreslår att bänkar, åter sätts ut.
Gärna fler än tidigare. Bänkar i offentlig miljö ska vara försedda med armstöd.

Fridhemsområdet
Kommunen kommer att ta in förslag på hur området ska utformas och vad det ska
användas till. Det är tänkt att det ska bli ett rekreationsområde. Hittills har bl.a.
båtklubbens brygga fått ett nytt läge och Faktoriet har ansökt om att få utökat område
kring restaurangen.

LSS-boende och trygghetsboende
Curth Åsberg uppmärksammar på att det på Valbergsgården finns nivåskillnader. På
mötet med tekniska berättade Mats Ågren, fastighetschef, att man kommer att se över
tillgängligheten vid entréerna och att man utanför boendet planerar att ge de boende
möjlighet att odla i t.ex., upphöjda odlingsbäddar.
• Rådet önskar att få delta och lämna förslag på utformningen.

Handlingar i ärendet
Minnesanteckningar vid Dialogmöte med tekniska 2013-05-16

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Rådet tackar för rapporten
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Rapporter från organisationerna
Mia Gerke rapporterar från BUN att en ny förskola ska startas i de befintliga lokalerna
som ligger i korsningen Norra Industrigatan/Fabriksgatan. En parkering kommer att
göras troligtvis väster om byggnaden. Man håller nu på att se över hur
trafiksäkerheten ska lösas på bästa sätt.
Curth Åsberg rapporterar att DHR Distrikt Värmland kommer att skicka ut en
förfrågan till de värmländska kommunerna om vilka avgifter respektive kommun har
för felparkeringar och om man har parkeringsvakter eller inte. Curth påtalar också de
brister som finns i återrapporteringen från tekniska bl.a. när det gäller trappan vid
Quickly, där en ramp skulle läggas ut och räcken sättas upp. En annan fråga som rådet
tagit upp var RWC på Folktandvården, som inte uppfyller dagens krav på
tillgänglighet.
• Rådet ska ta upp detta igen med tekniska för att få ett svar.
Curth Å berättar också att DHR ska ha ett förbundsmöte i oktober i Stockholm och att
han kommer att delta som representant för Värmland. Information från
förbundsmöten sprids nedåt i organisationen genom att varje avdelning får protokoll.
Information finns även i medlemstidningen SHT.
Curth Å säger också att alla i rådet borde ta upp med sina politiker vikten av att
sammanträden hålls i lokaler som är tillgängliga för alla. Våra skolor och vallokaler är
andra ställen där det finns brister i tillgängligheten. I Torsby kommun Vision och mål
2020 finns uttryckt vad man tycker är viktiga frågor i kommunen att jobba med. Man
ska leva upp till sina beslut.
Curth Å tar också upp upprustningen av Prostgårdslagårn.
• Rådet kommer att besöka Prostgårdslagårn för att se om tillgängligheten har
förbättrats.
Förra året stängdes Gamla Torget av för besökare under midsommarfirandet. När
detta var avslutat kunde man åter parkera på torget, handikapparkeringen var dock
fortfarande blockerad av bl.a. en manskapsbod i flera dagar.
Det har tidigare tagits upp i rådet att när parkeringar avlyses tex vid olika
arrangemang så ska alla, även handikapparkeringarna vara tillgängliga när
avstängningen tas bort och arrangemanget är slut.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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• Rådet tar åter upp detta med tekniska avdelningen.

Rådet tackar för rapporterna
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2013-06-04

KTR § 10

Ärenden att bevaka
Blankett för information gällande hörslingor etc. att använda vid uthyrning av lokaler.
Skrivelse angående hörslingor i kommunen. Inköp av två portabla slingor (Sysslebäck
o Torsby).
Skrivelse angående missbruk av handikappföreningar.
Snöröjning. Påminnelse till tekniska inför vintersäsongen.
Trottoarpratarpolicyn.
Inventering av tillgänglighet i Prostgårdslagårn efter upprustning.
Fler bänkar, försedda med armstöd, i centrum tas upp med tekniska.
Rutiner för återrapportering tas upp med tekniska.
Handikapptoaletten vid Folktandvården, Torsby. Uppfyller inte dagens
tillgänglighetskrav.
Ramp och räcke vid trappa, Quickly. Svar från tekniska önskas.
Inför varje möte tas kontakt med tekniska avdelningen. Frågor och svar gås igenom.
Tillfälliga avlysningar av handikapparkeringar i samband med evenemang. Rutiner för
information.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Utökad tillgänglighet i naturreservat i Torsby
kommun
Länsstyrelsen i Värmland driver ett projekt där man nu tillgänglighetsanpassar ett
naturreservat i Arvika kommun, med rullstolsled, handikapptoalett och rastplats. I
projektet ska man också inventera möjligheten för liknande framtida projekt i några
utvalda reservat i andra delar av länet.
Två av naturreservaten som ska utredas ligger i Torsby kommun (Hovfjället och
Horrstomyren-Storberget).
Man vill gärna prata med lokala handikapporganisationer eller liknande för att se vilka
typer av anpassningar som kan vara av intresse. I Arvika kommun träffade man
kommunala handikapprådet och nu undrar man om man även i Torsby kommun har
ett sådant råd och om det i så fall finns möjlighet att komma upp vid ett tillfälle för att
prata om behov och möjligheter i dessa två naturreservat.
Man kommer troligtvis att ta hjälp av en tillgänglighetskonsult för att titta på
detaljerna.

Handlingar i ärendet
Fråga via mail från Jenny Sander, reservatsförvaltare, Länsstyrelsen Värmland

Beslut
att Gunilla Montán Halvardsson får i uppdrag att boka tid för ett möte tidigt i höst
att minst Curth Åsberg, Mia Gerke, Gunilla Montán Halvardsson och Carina
Nordqvist deltar.

Beslutet expedieras till
Gunilla Montán Halvardsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Föregående protokoll
KST dnr 2013/219.01

Föregående protokoll från den 7 mars 2013 gicks igenom.

Handlingar i ärendet
KTR protokoll 2013-03-07
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Tävling om tillgänglighetsförbättringar
Tillgänglighetsrådet utlyste en tävling där alla kunde vara med och nominera
verksamheter som gjort bra tillgänglighetsförbättringar för funktionsnedsatta.
Förbättringarna skulle vara gjorda under 2012. Nomineringstiden pågick fram till 31
maj 2013. Priset, ett diplom och blommor, kommer att delas ut av ordförande Carina
Nordqvist på kommunfullmäktiges sammanträde, måndag 24 juni på Prostgårdslagårn, Torsby.
Två förslag har kommit in. De båda förslagen presenteras för rådet och bilder från de
nominerade verksamheterna visas. De två inkomna förslagen är Nordvärmlands
Smådjurspraktik, Torsby och Torsby begravningsbyrå.

Handlingar i ärendet
Nominering Nordvärmlands Smådjurspraktik, Christina Jacobsson
Nominering Torsby Begravningsbyrå, Eva Söderström

Beslut
att utse Nordvärmlands Smådjurspraktik som vinnare.
att ordförande Carina Nordqvist får i uppdrag att formulera motiveringen.

Beslutet expedieras till
Nordvärmlands Smådjurspraktik
Margot Enkvist
Carina Nordqvist
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse angående missbruk av
handikapparkeringar
En skrivelse har lämnats in till ks angående problemet med felparkerade bilar bl.a. på
handikapparkeringarna i Torsby centrum. Polisen känner till problemet men säger att
man inte har resurser för parkeringsövervakning. Tekniska avdelningen har
uppmärksammats på problemet och att man i andra kommuner anlitar
parkeringsvakter.
Rådet föreslår till ks att man ska utreda frågan och att GVA- chef Mikael Löfvenholm
ges i uppdrag att, tillsammans med tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán
Halvardsson, utreda frågan.

Handlingar i ärendet
Skrivelse Missbruk av handikapparkeringar

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse angående de allmänna
handikapptoaletterna i centrum
En skrivelse från tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson lästes upp.
Toaletterna har sen senaste mötet i KTR, inventerats och mått har tagits in som
kommer att redovisas i Tillgänglighetsguiden och uppgifterna kommer också att
användas som underlag till skrivelsen till ks.

Beslut
att rådet arbetar vidare med en skrivelse till ks och
att Gunilla Montán Halvardsson och Carina Nordqvist får uppdraget

Beslutet expedieras till
Gunilla Montán Halvardsson
Carina Nordqvist
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Rådets styrdokument och arbetssätt
Rådets reglemente m.m. delades ut på förra mötet. Tanken var att man till dagens möte
skulle fundera lite runt rådets roll och vårt uppdrag och hur vi ska gå vidare och
arbeta på ett bra sätt.
När vi får frågor från kommunens tjänstemän o nämnder eller när vi aktivt själva
lägger förslag på åtgärder eller informerar om funktionsnedsattas behov behöver vi
bra rutiner.
Rådet har idag många frågor som man ännu inte har fått svar på från berörd
tjänsteman eller beslutsfattare. Rådet vill därför kunna finna bra lösningar och rutiner
för hur man ska hantera detta. Olika förslag diskuterades.
Berit Johansson föreslår att rådet istället för att skicka skrivelser, samlar ihop de frågor
man ännu inte fått svar på och gör en lista av dem. Därefter inbjuds lämplig person/er
eller ansvarig inom tekniska till rådet för att svara på dem.
Under dagens möte fanns inte tillgång till hörslinga då tekniken inte fungerade.
Praktiska saker och tekniska lösningar för våra möten som hörslingor måste lösas
omgående var rådet eniga om. Det är inte acceptabelt att någon inte kan delta i
diskussionen på ett möte p.g.a. att inte hörslingor fungerar. Ebbe Carlsson lämnar
mötet ca 15.30 p.g.a. av att hörslingan är ur funktion.

Beslut
att fortsätta arbetet med att finna bra rutiner för vårt arbete i rådet
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

