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 Utdragsbestyrkande 

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

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mats Nilsson      ordförande §§15-18 
Lisbeth Ander     vice ordförande 
Horst Bodinger      Samhällsbyggnadsnämnden §§ 17 
Christer Eriksson  Miljö- och byggnämnden 
Christina Jaako   DHR    
Lisbeth Berg  Reumatikerföreningen                                                    
Siv Eriksson Reumatikerföreningen  
Kerstin Svedman HRF 
Kerstin Engström Synskadades riksförbund 
                                                      
  
 
 
 
 
 

Övriga deltagare Camilla Andersson sekreterare 
Roger Hamp bygglovhandläggare 
Kalle Strömberg planeringsledare 
Andréas Mossberg samhällsbyggnadschef §§ 17-18 
 

Utses att justera Siv Eriksson 
Justeringens plats och tid Direkt efter mötet  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 13-18 
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Lisbeth Ander  

 Justerande   
 Siv Eriksson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Tillgänglighetsrådet 
Sammanträdesdatum 
 2018-09-12 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-09-13 Datum för  

anslags nedtagande 2018-10-05 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 13  
 
 
Val av justeringsperson 
 
Tillgänglighetsrådet beslutar 
- Utse Siv Eriksson till justeringsperson 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 14  
 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Genomgång av protokoll från den 14 maj 2018. 
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Tr § 15  
 
 
Tio-i-topp listan 
 

10 i topplista  
 

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

stolar; Apotek  
Springor mellan kantste-
nar vid avfart från trot-
toar vid lokal ABF mitt 
emot Apoteket behöver 
asfalteras. 

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. 

5 
 

Hur påkalla uppmärksam-
het då man vill komma in 

Fastighetsä-
gare/verksamhet 

Dialog med verksamheter sker. An-
teckningar från senaste tillgänglig-
hetsråd skickas ut till företagarna. 
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i affär med trappor eller 
hög kant. 

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 Cykelvägar: 
• Cykelväg Bergtäkts-

vägen skyltas 
bättre, en del bilis-
ter tror det är bil-
väg. 

• Cykelväg i Bispberg 
anslutning till den 
asfalterade cykelvä-
gen. Dålig gropig 
väg, behöver ses 
över. 

• Cykelväg från Stora 
Skedvi skola upp 
mot Kyrkberget, 
varför inte asfal-
tera? 

• Cykelväg från frisör 
och Tempo i Stora 
Skedvi, stora hål. 

 

Gatuenheten   
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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 § 16  
 
 
Tillgänglighetsvandring 180614 
 
15 stycken deltog på årets tillgänglighetsvandring. Vandringen startade vid TEMPO 
Stora Skedvi. Klockan 13:30-15:00 
Närvarande: 
Kerstin Svedman, Christer Eriksson, Christina Jaako, Lisbeth Ander, Helena Olan-
der, Horst Bodinger, Mats Nilsson, Lena Lorenz, Marie Palm, Camilla Andersson, 
Richard Lennius, Roger Hamp, Mittmedia, medborgare. 

 
Punkter som uppmärksammades: 

 
1. TEMPO, personalen hjälper till med dörrarna när man ska gå ut från affären. 

Finns en plan att bygga om entren i framtiden för att ha längre tidfrist på 
dörröppningen. I dagsläget står de på max. 
 

2. Håratelje, rampen är något för brant. 
 

 
3. Gång och cykelväg från TEMPO ner mot Vinkelvägen, dåligt skick, hål i as-

falten. Vems anvar? 
 

4. Stora Skedvi skola: 
• Biblioteket, bättre kontrastmarkering behövs utanför entrén. Räcket ska vara 

längre. Dörröppnare bör flyttas till vänster sida för att nå från rullstol/per-
mobil. 
Tiden för dörrstängare bör justeras så dörren är öppen längre tid, och under-
söka möjlighet att öppna båda dörrarna med samma dörröppnare. 

• Huvudéntre: éntreskylt saknas 
Andra dörröppnaren borde vara på höger sida, alternativt en knapp som öpp-
nar båda dörrarna 

• Läktare sporthallen, trappsteg ner till stolarna är 43 cm, handtag och trapp-
steg behövs 

• Hiss vid sporthall, skylt som informerar om att endast två sidor är fasta de 
andra är rörliga skulle behöva finnas i hissen. 
I dagsläget behöver man kliva ur hissen för att öppna dörren. Dörröppningen 
är för kort tid inställd. 

 
5. Gångväg mot Kyrkberget, parkbänkar vore trevligt om det fanns för att vila 

benen 
Önskemål om att röja sly nedanför de röda hyreshusen på Kyrkberget, Säter-
bostäder informerad om önskemål. Skylt parkering förbjuden på vändplan 
utanför de röda hyreshusen på Kyrkberget. 
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Tr § 17  
 
 
Skönviks varmbad 
 
Mats Nilsson undersöker frågan hur man kan utöka med mer vattengymnastikgrup-
per och mera samt förändra öppettider 
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Tr § 18  
 
 
Information om fritidsutskott 
 
Beslut är taget i Kommunstyrelsen att Fritidsutskott kommer att starta från 2019-01-
01 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. Införa fritidsutskott under kommunstyrelsen  
2. Införa en fritidsenhet i kommunstyrelseförvaltningen  
3. Verksamheter enligt nedanstående ingår i fritidsenheten  
 
___________  
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-20, § 51, ge kommundirektören i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för ett fritidsutskott under kommunstyrelsen. 
Fritidsfrågorna finns under flera nämnder vilket skapar svårigheter till effektiv sam-
ordning och största möjliga nytta för Säter bon.  
En tydlig politisk styrning av frågorna ökar förmågan att utveckla verksamheten och 
att strategisk arbeta mot visionen.  
 
Fritidsfrågor kan definieras på flera sätt men för att göra en tydlig avgränsning om 
vad ska ingå i enheten föreslås följande 
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Från BUN    
 

Från SBN KS 
Ungdomens hus  
 

Kommunalt aktivitetsstöd  
 

Evenemangsstöd  
 

Ungdomsverksamhet/Ung i 
Säters  
 

Särskilt föreningsbidrag  
 

Samarbeten kopplat 
till kommunens mark-
nadskommunikation  

 Bidrag för föreningslokal  Särskild uppvaktning  
 Bidrag till samlingslokaler  

 
Social hållbarhet 

 Stöd till föreningsdrivna an-
läggningar  
 

Ungdomsledarstipen-
dium  

 Spår och leder   
 Kartbidrag   
 Bidrag till org. som arbetar 

med funktionsnedsättning  
 

 Samverkan mellan kommun 
och förening kring verksam-
het  

 

 Stöd vid igångsättning av ny 
verksamhet  

 

 Skönvikshallen (verksamhet), 
inklusive varmvattenbas-
sängen  

 

 Föreningsuppföljning   
 
I samband med införande av fritidsutskott kommer de verksamheter som har personal 
att organisatoriskt flyttas över till kommunstyrelsen. Kommunsstyrelseförvaltningen an-
svarar för de förhandlingar med fackliga organisationer som ska genomföras. 
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