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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum kl. 13:30-15:30  

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mats Nilsson      ordförande 
Horst Bodinger      Samhällsbyggnadsnämnden 
Christer Eriksson  Miljö- och byggnämnden 
Christina Jaako   DHR    
Lisbeth Berg  Reumatikerföreningen                                                    
Lena Lorenz Socialförvaltningen  
Kerstin Svedman HRF 
Ann-Britt Grunewald Landstinget 
Kerstin Engström Synskadades riksförbund
    
  
 
 
 
 
 

Övriga deltagare Camilla Andersson sekreterare 
Bengt Johansson gatuenheten 
Malin Lilja Altörn folkhälsoplanerare 
Helena Olander tillförordnad miljö- och byggchef 

Utses att justera Horst Bodinger 
Justeringens plats och tid Direkt efter mötet  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 6-12 
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Horst Bodinger  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Tillgänglighetsrådet 
Sammanträdesdatum 
 2018-05-14 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-05-15 Datum för  

anslags nedtagande 2018-06-07 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 6  
 
 
Val av justeringsperson 
 
Tillgänglighetsrådet beslutar 
- Utse Horst Bodinger till justeringsperson 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 7  
 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Genomgång av protokoll från den 14 februari 2018. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

  
Tr § 8  
 
 
Tio-i-topp listan 
 

10 i topplista  
 

Nr Problem Ansvarig Åtgärd Klart 
1 För hög tröskel för rull-

stolar; Apotek  
Fastighetsä-
gare/gatuenheten 
 

Tillgänglighetsanpassa tröskeln! 
Större vägbula utanför entrén. Gata 
kontaktar fastighetsägarna av apote-
ket, för att föreslå åtgärd av proble-
met, samt om de kan flytta knappen 
till dörröppnaren. 

 

2 Tillgänglighetsrådet öns-
kar en besiktning av gång 
och cykelvägarna för att 
se över kvalitén. 

Gatuenheten Bengt Johansson meddelar att arbe-
tet pågår kontinuerligt. 
Lagning av sprickor är på gång un-
der sommaren. 
Gata informerar om kommande 
gång och cykelvägar. 

Pågår löpande 

3 Trafiksäkerheten på Jöns-
hyttevägen och Smedje-
backenvägen bör ses över 
på grund av den höga 
hastigheten. 

Gatuenheten Gatuenheten tar med sig för utred-
ning 
Tillgänglighetsrådet skickar frågan till 
BRÅ för att kontakta Polisen angå-
ende en önskan om hastighetsöver-
vakning av området.  
 

 

4 Ramper runt gatupratare 
överallt. 

Kommun/Gatu, 
Verksamhetsutö-
vare/Polis 

Dialog med verksamheter, policy 
för gatupratare ingår i kommunens 
Skyltprogram. Tillstånd från polis 
behövs. 
Förslag att vid cykelställ ta fram nå-
gon typ av skydd vid ändarna som 
riktar sig mot synskadade. 
Ta fram bra material gällande gatu-
pratare, förslagsvis från SBF och 
koppla ihop det även med uteserve-
ringar. 
Kommunen arbetar med att försöka 
ta fram en egen modell som kan hy-
ras. Bengt Bäcke hjälper gatuen-
heten. 

Arbete pågår, 
punkten kommer 
att försvinna när 
informations-
material är framta-
get. 
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5 
 

Hur påkalla uppmärksam-
het då man vill komma in 
i affär med trappor eller 
hög kant. 

Fastighetsä-
gare/verksamhet 

Dialog med verksamheter sker. An-
teckningar från senaste tillgänglig-
hetsråd skickas ut till företagarna. 
Samhällsbyggnadsnämnden håller på 
att ta fram riktlinjer för att ge bidrag 
till företagare, Vid gångfartsområde 
ska bilar lämna företräde för fot-
gängare, tilläggsskylt är ett förslag. 
 

 

 
6 

Utveckling av tillgänglig-
heten på hemsidan. Så att 
alla kan nå den på alla 
sätt. 

Kommunled-
ningskontoret. 

Mer tydlig information behövs. 
Upplevs som svårsökt. Önskar 
funktion lättläst/klartext. Sökfunkt-
ion behövs vara lättillgänglig, en vit 
ruta ska finnas tillgänglig ej behöva 
leta efter förstoringsglaset. 

 

7 Bron över Ljusterån, 
Dahlanders hörn; gropar i 
asfalten på trottoaren 
som gör det besvärligt för 
rullatorer, cyklar m.m. 

Gatuenheten Gatuenheten har åtgärdat de värsta 
groparna men en del problem kvar-
står på trottoaren. 
Tanken är att utformning ska ändras 
med breddad trottoar för gång- och 
cykeltrafikanter. 
Sätt upp skylt ”Ljusterån” 

 

8 Gångfartsområde Gatuenheten Permanenta skyltar för gångfartsom-
råde på Rådhustorget önskas att sät-
tas upp på husfasader. 

 

9 Stora Skedvi skola MBN Att MBN har krävt att certifierad 
sakkunnig i tillgänglighet är med. 

 

10 Rådhuset Fastighet/gatuen-
heten 

Önskan om större skylt för visning 
in till entre på innergården. Önskan 
om fler handikappsparkering på råd-
hustorgets innergård, 
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Tr § 9  
 
 
Skönviks varmbad 
 
Information om varmbadet. 
 
Idag är det ca 12 personer per dag som besöker varmbadet. 
 
Egenträning erbjuds måndag-fredag kl 12:00-16:00. 60kr per person, personal finns 
på plats. Vattengymnastik med ledare erbjuds. Vid den allmänna öppettiden för egen-
träning måndag-fredag klockan 12:00-16:00 och vid vattengymnastiken med ledare 
ska alla boka tid. 
 
Reumatikerföreningen/PRO har 5 grupper vattengymnastik per vecka. 
 
Möjlighet att hyra varmbadet under eget ansvar finns vardagar klockan 08:00-12:00, 
16:00-20:00 och lördagar-söndagar klockan 10:00-16:00. Du kan boka tid på: 
https://varmbad.sater.se/ eller till Skönvikshallen på telefonnummer 0225-55311. 
Det kostar 600kr per timme. 
 
Livräddningskunnig personal finns på plats vid varmbadet under den allmänna öp-
pettiden. Vid hyra på övrig tid så ansvarar hyresgästen själv för säkerheten i och runt 
bassängen. Livboj och hjärtstartare finns. 
 
Malin Lilja Altörn får med sig frågan om hur man kan annonsera varmbadet mera så 
att fler vet att man kan hyra den utöver öppettiderna. 
 
Mats Nilsson undersöker frågan hur man kan utöka med mer vattengymnastikgrup-
per och förändra öppettider 
 
 
  

https://varmbad.sater.se/
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 10  
 
 
Enkelt avhjälpta hinder 
 
Helena Olander tillförordnad Miljö- och byggchef informerar om enkelt avhjälpta 
hinder. 
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Tr § 11  
 
 
Information om tillgänglighetsrådets budget 
 
Vad hände med Tillgänglighetsrådet budget sett till möjlighet att göra saker/inform-
ationsinsatser.  
Mats Nilsson informerar att Tillgänglighetsrådet har ingen budget, den budget som 
fanns för att inventera kommunala lokaler är slut. 
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Tr § 12  
 
 
Övriga frågor 

 
Christina Jaako informerar från färdtjänstträff i Stockholm 
Tillgänglighetsvandring 14 juni 
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