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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum kl. 13:30-15:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisbeth Ander     vice ordförande 
Horst Bodinger      Samhällsbyggnadsnämnden 
Östen Stenberg  Miljö- och byggnämnden 
Mats Hansson  Barn och utbildningsnämnden 
Christina Jaako   DHR    
Lisbeth Berg  Reumatikerföreningen 
Ann-Britt Grünewald  Landstinget                                                    
Kerstin Engström Synskadades riksförbund 
Gunnar Persson Södra Dalarnas  
 Diabetikerförbundet 
 
                                                        
 
 
 
 
 

Övriga deltagare  
Camilla Andersson sekreterare 
Tommy Janfjäll sekreterare 
Roger Hamp miljö- och byggenheten 
Bengt Johansson gatuenheten 
Richard Lennius gatuenheten 
Owe Hedin Skönvikshallen §§ 21-22  
Andréas Mossberg samhällsbyggnadschef § 21 
 

Utses att justera  
Justeringens plats och tid Direkt efter mötet  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 19-25  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Lisbeth Ander  

 Justerande   
 Mats Hansson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Tillgänglighetsrådet 
Sammanträdesdatum 
 2018-11-14 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-11-14 Datum för  

anslags nedtagande 2018-12-06 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 19  
 
 
Val av justeringsperson 
 
Tillgänglighetsrådet beslutar 
- Utse Mats Hansson till justeringsperson 
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Tr § 20  
 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Genomgång av protokoll från den 12 september 2018. 
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Tr § 21  
 
 
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 Athena, stentrapp har 
samma färg som gatan 
kontrastmarkering be-
hövs.  

Fastighetsägare Lisbeth Ander kontaktar  
fastighetsägare. 

 

3 Trafiksäkerheten på  
Jönshyttevägen och 
Smedjebackenvägen 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 an-
gående en önskan om hastighetsö-
vervakning 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 
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 utreder 
förutsättningarna om bidrag kan be-
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talas ut. Vid gångfartsområde ska bi-
lar lämna företräde för fotgängare, 
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 två skyltar ”Ljusterån” lo-
kalt, samt gatuchef kontakta Trafik-
verket angående skylt vid riksvägen. 

 

8 Gångfartsområde Gatuenheten Permanenta skyltar för gångfartsom-
råde på Rådhustorget planeras under 
2019.  Montering av skyltar på  
husfasader ger ingen lägre hastighet. 

 

9 Cykelvägar: 
• Cykelväg Berg-

täktsvägen skyltas 
bättre, en del bi-
lister tror det är 
bilväg. 
 

• Cykelväg i Bisp-
berg anslutning 
till den asfalterade 
cykelvägen. Dålig 
gropig väg, behö-
ver ses över. 

 
• Cykelväg från 

Stora Skedvi 
skola upp mot 
Kyrkberget, var-
för inte asfaltera? 

 
• Cykelväg från   

frisör och Tempo 
i Stora Skedvi, 
stora hål. 

 

Gatuenheten  
 
 
 
 
 
 
 
Cykelväg är åtgärdad. 
 
 
 
 
 
 
Åtgärdas 2019. 
 
 
 
 
Gatuenheten kontaktar fastighetsä-
garen. 

 
 
 
 
 
 
 
Klar 
 
 
 
 
 
Klar 
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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  
rådhustorgets innergård, 
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Tr § 22  
 
 
Skönviks varmbad 
 
Owe Hedin från Skönvikshallen informerar om varmbadet. 
Önskemål att det ska finnas förmiddagstider och kvällstider i varmbadet. 
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Tr § 23  
 
 
Kalendarium 2019 
 
Onsdagar kl 13:30-16:00 
 
6 februari 
8 maj 
4 september 
4 december 
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Tr § 24  
 
 
Delgivningar 
 
Christina Jaako ska iväg på konferens Universell utformning enligt Agenda 2030 på 
Arlanda den 24 november. 
 
Christina Jaako har varit på möte med (FRID)Funktionshinderrådet i Dalarna  
angående att en visningslägenhet med digitala lösningar kommer finnas i närheten av  
Region Dalarna. 
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