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Kl 13.30 – 15.30
Kommunhuset,
Leif Nilsson (s) Ordförande
Agneta Eng (s)
Marianne Nilsson (m)
Birgit Lindelöf
Birgit Haglund
Yvonne Modig
Birgit Andersson
Håkan Vester

Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande

Evrung, Ann-Charlotte (s)
Marie Sahlén (mp)
Linda Gidlund (c)
Gunvor Andersson
Stig Westman
Siv Jovanovic-Fotmeijer
Anette Lindholm
Leif Fundin

Närvarande

Sara Lundgren

Närvarande

Filippa Myrbäck

handläggare/sekreterare

Närvarande
Närvarande

Protokollet omfattar §§ 22 - 32
Justeras

Leif Nilsson
Ordförande

Filippa Myrbäck
Sekreterare

Stig Westman
Justerare
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Sammanträdets öppnande

Ordförande Leif Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar
handikapprådets sammanträde öppnat.
––––

§ 23

Justering

Att jämte ordföranden Leif Nilsson justera dagens protokoll utses Stig
Westman.
––––

§ 24

Föregående sammanträdesprotokoll

Handikapprådet beslutar
Att godkänna föregående sammanträdesprotokoll samt att ändra
disposition på protokollen genom fler paragrafer per sida.
–––

§ 25

Godkännande av dagordning

Handikapprådet beslutar
att godkänna dagordningen.
–––
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§ 26 Presentation av den nya
folkhälsosamordnaren Filippa Myrbäck
Filippa Myrbäck kommer att vikariera för Sara Lundgren under dennes
föräldraledighet.
Sara Lundgren avtackades.
–––

§ 27 Tillgänglighet i stenstad. Anders Bolin.
Anders Bolin, Stadsbyggnadskontoret (SBK), presenterar ’Stenstan, var
befinner vi oss?’ SBK har gått igenom inkomna anmälningar. Berörda
fastighetsägare har informerats. En inventering av centrum har gjorts
och dokumenterats. Knappt 400 entréer berörs. En anmodan har gått ut
till alla fastighetsägare om att presentera en åtgärdsplan innan sista
september år 2009. Rådet konstaterade att ’enkelt avhjälpta hinder’
skall vara åtgärdade till år 2010. Enligt Anders har kommunen ingen
tidsplan för detta, men att det finns en god förhoppning om att hinna
åtgärda enkelt avhjälpta hinder i stenstan till är 2010.
Anders berättade vidare att Norrporten har anlitat en egen konsult för
att inventera sitt fastighetsbestånd.
Kommunen gör även en inventering av kulturvärden i stenstan, där
tillgänglighet ingår och har undersökts. Rapporten är ej färdig men
kommer troligen att förorda att man går vidare med förslag på fasta
ramper.
Anders sa att vid en uppgraderingen av nedre delen av Storgatan till
fullvärdig gågata, så kommer tillgänglighetsaspekten för entréer
beaktas. Ledamot i rådet tog upp att kulturvärden och
tillgänglighetsaspekter kan innebära en motsättning.
På en förfrågan angående behovet av en Markbeläggningsplan, sa
Anders att ett utkast till en sådan finns.
Gatukontoret har avsatt 1 miljon kronor för att lösa problem med bland
annat trottoarkanter.
Under hösten 2009 avser man inventera entréer, trafiklösningar och
markbeläggning utanför stadskärnan. Detta sker i Matfors, Kvissleby
och på Alnö.
En total kartläggning av kommunen ut ett tillgänglighetsperspektiv
finns ej.
Ledamöt presenterade en fotografisk bildvisning som tydligt
åskådliggjorde synskadades svårigheter att ta sig fram i stenstaden.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesdatum

Sida

2009-09-17

4

Felplacerade flaggor, trottoarpratare, cyklar och bristfällig
gatubeläggning gör framkomligheten dålig och ökar olycksrisken.
Exemplet belyste behovet av en markbeläggningsplan och att regler för
frizoner och möbleringszoner efterföljs. Anders berättade på
förfrågande hur ansvaret är fördelat. Påstan-bolaget har i avtal med
kommunen tagit på sig att se till att deras medlemmar följer gällande
regler. Polisen har tillsynsansvar och kan tillkallas vid akuta situationer.
SBK har ansvaret för att det finns en övergripande planering samt över
enskilda markupplåtelser. Behovet av kontinuerlig information till
näringsidkare betonades av rådet.
Restauranger i Dingersjö har renoverat toaletterna utan att de anpassats
efter nuvarande normer. Detta efter besked från BSK att det ej är ett
krav vid renovering av äldre hus.
På en fråga inför rådets ledamöter belystes att området Opalen i
Kvissleby görs om. Service och Teknikförvaltningen, (tidigare
Fastighetskontoret) har blivit påminda om kravet på tillgänglighet.
Anders redovisade att inga stora bygglovsansökningar kommit in det
senaste året.
Handikapprådet bestämmer sig för
att bjuda in Gatukontoret till nästa sammanträde.
att överlämna en kopia av protokollet till Påstan-bolaget.
––––

§ 28 Simbassäng i nya äventyrsbadet, dagsläget.
Sara Lundgren
Sara Lundgren redogör för att det är oklart hur kombinationen av
kombibassäng i äventyrsbadet och den gamla motionsbassängen
kommer se ut. Beslut ska tas i november 2009 huruvida det gamla
badhuset kommer att stängas för renovering.
Handikapprådet beslutar
att ta upp ärendet efter beslut i november.
––––
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§ 29 Arbetsordningen
Arbetsordningen har gjorts tydligare efter ändringar av ordval och
formuleringar.
Handikapprådet beslutar
att godkänna arbetsordningen daterad augusti 2009.
––––

§ 30 E-verktyget. Leif Nilsson. Sara Lundgren.
Handisam har kontaktat kommundirektör Stefan Söderlund om att Everktyget finns att användas för kommunala jämförelser av
tillgänglighet. Stefan Söderlund hänvisade frågan till
förvaltningsdirektör Anneli Wikner på Stadsbyggnadskontoret.
Handikapprådet beslutar
att Leif återkommer om detta till nästa sammanträde.
––––

§ 31 Övriga frågor
På förfrågan diskuterades behovet av kontaktpersoner inom
kommunens förvaltning för att påtala brister. Som förslag på personer
att kontakta framfördes: Marlene Vikström på Service och
teknikförvaltningen som arbetar med projektet Enkelt avhjälpta hinder,
och Räddningstjänsten angående brandlarm som inte är anpassade för
hörsel- och synskadade.
Förhållningsregler inför rådssammanträden togs upp och betonade att
synpunkter och frågor skall inkomma senast två veckor innan rådet
sammanträder. Det betyder att den 14 oktober är sista dag innan nästa
sammanträde den 29 oktober 2009.
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Hörselskadades dag är den 17 oktober på Kulturmagasinet.
Handikapprådet beslutar
att Leif återkommer angående ansvarfördelningen SBN och
Räddningstjänsten.
att tillåta att ledarhundar tas med på Handikapprådets sammanträden.
––––

§ 32 Avslutning
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.
––––
Kommande sammanträde är den 29 oktober.
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