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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Tillgänglighetsrådet 2019-05-08 1 

Utdragsbestyrkande 

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

Beslutande 

Övriga deltagare 

Lisbeth Ander ordförande 
Daniel Ericgörs Samhällsbyggnadsnämnden 
Christer Eriksson Miljö- och byggnämnden 
Göran Larsson Miljö- och byggnämnden 
Johan Fredriksson Socialnämnden 
Lena Stigsdotter Kulturnämnden 
Christina Jaako  DHR   
Lisbeth Berg Reumatikerföreningen   
Kerstin Engström Synskadades riksförbund     
Magnus Karlsson RSMH-Hoppet  
Stefan Lundberg RSMH-Hoppet

Camilla Andersson sekreterare 
Alicja Rasti miljö- och byggenheten 
Richard Lennius gatuenheten 

Utses att justera Magnus Karlsson 
Justeringens plats och tid Direkt efter mötet 
Underskrifter Sekreterare Paragrafer 8-20 

Camilla Andersson 

Ordförande 

Lisbeth Ander 

Justerande 

Magnus Karlsson 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillgänglighetsrådet 
Sammanträdesdatum 2019-05-08 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-05-09 Datum för  

anslags nedtagande 2019-05-31 
Förvaringsplats 
för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Tillgänglighetsrådet 2019-05-08 2  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 8  
 
 
Parentation 
 
Tillgänglighetsrådet hedrar minnet av Gunnar Persson, som avlidit, med en tyst  
minut. 
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Val av justeringsperson 
 
Tillgänglighetsrådet beslutar 
- Utse Magnus Karlsson till justeringsperson 
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Tr § 10   
 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Genomgång av protokoll från den 6 februari 2019. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 11  
 
 
Tillgänglighet i Säters innerstad 
 
Lisbeth Ander tar kontakt med Athena och Dala Grönt angående ramper m m.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 12  
 
 
Hemsidan 
 
Tillgänglighetsrådet önskar regelbunden uppdatering av hemsidan. Gammal inform-
ation måste tas bort eller uppdateras.  
 
Tillgänglighetsrådet tackar för att vi har fått gehör för sökfunktionen. 
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Tr § 13  
 
 
Felaktig skyltning på Skönviksområdet 
 
Ute på skönviksområdet behövs skyltar tas bort, gamla skyltar som hänvisar till  
allmän öppenvård som ej finns kvar längre.  
Öppenvården flyttade till Borlänge för mer än 3 år sedan. 
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Tr § 14  
 
 
Fritidsutskottet 
 
Lisbeth Ander berättar att fritidsutskottet som inrättades 2019-01-01 ligger direkt  
under Kommunstyrelsen. Malin Lilja Altörn är fritidschef.  
 
Ärendebeskrivning 
Fritidsutskottet och hur det fungerar. 
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Remiss gällande planprogrammet 
 
Punkten behandlades på föregående möte § 5 2019-02-06 

 
Ärendebeskrivning 
Vårt svar på remissen gällande planprogrammet med järnvägen. 
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Planprogram och Samrådsredogörelse 
 
Punkten behandlades på föregående möte § 5 2019-02-06 
 
Ärendebeskrivning 
Planprogram sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum. 

 
Samrådsredogörelse sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum. 
Sammanfattning och redogörelse av inkomna synpunkter. 

 
Bilaga 
Godkänd 20190326 Planprogram sambandet mellan Säters järnvägsstation och cent-
rum 
Godkänd 20190326 Samrådsredogörelse Planprogram för sambandet mellan Säters 
järnvägsstation och centrum 
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Tr § 17  
 
 
Remiss färdtjänstreglemente 
 
Tillgänglighetsrådet vill få remisser i fortsättningen som berör färdtjänst. 
Denna gången fick Tillgänglighetsrådet ingen möjlighet att lämna ett yttrande. 
Kommunstyrelsen har yttrat sig, se nedan ärendebeskrivning. 
 
Ärendebeskrivning 
Yttrande på remiss om färdtjänstreglemente 
Säter kommun har tagit del av den remiss om revidering av färdtjänstreglemente som Region 
Dalarna skickat ut. Säter kommun har följande att yttra. 
Säter kommun anser att förslaget om ändring av liggande transport innebär en kraftig be-
gränsning för de mest sjuka, äldre och funktionshindrades möjlighet till att använda en lig-
gande transport. Förslaget om förändringar av trappklättrare/bärhjälp innebär kraftiga kon-
sekvenser för den enskilde, som under viss tid kan få hjälpen i avvaktan på bostadsanpass-
ning eller som måste byta bostad. Förslaget innebär även att kommunen ska utföra den ”sär-
skilda prövningen” i dessa ärenden. Säter kommun betalar idag Region Dalarna för att an-
svara för myndighetsutövningen inom färdtjänsten. 
 
Av handlingarna framgår även att ingen remiss har skickats till föreningar som representerar 
grupper med funktionshinder tex DHR. Socialförvaltningen anser att dessa grupper bör få 
möjlighet att yttra sig över förslagen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående kan Säter kommun ej ställa sig bakom de av Region Dalarna 
föreslagna revideringarna av färdtjänstreglementet. 
 
Säter, den 1 april 2019 
 
Mikael Spjut 
SÄTERS KOMMUN   
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Tr § 18  
 
 
Hemtjänst 
 
Kerstin Engström lyfter frågan om chefer inom hemtjänsten kan följa ordinarie  
hemtjänst personal ut i ordinarie verksamhet för att se verksamheten på fältet. 
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Tr § 19 
 
 
Tillgänglighetsvandring 
 
Årets tillgänglighetsvandring sker den 29 maj klockan 13:30, samling vid ICA i Storhaga. 
För de som vill åka bil från Säter, åker bilen 13:15 från parkeringen nedanför IT-huset.   
Christina Jaako DHR tar hand om annonsering samt bjuder in pressen. Daniel Ericgörs 
gör ett schema över vad vi ska besöka. 
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Tr § 20 
 
 
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 Trafiksäkerheten på  
Jönshyttevägen och 
Smedjebackenvägen bör 
ses över på grund av den 
höga hastigheten. 

Gatuenheten Gatuenheten har det med sig för  
utredning. 
Tillgänglighetsrådet skickar frågan 
till BRÅ för att kontakta Polisen an-
gående en önskan om hastighetsö-
vervakning av området.  
Kontakta BRÅ var frågan finns nu. 

 

3 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. 

4 
 

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-
talas ut. Vid gångfartsområde ska bi-
lar lämna företräde för fotgängare, 
tilläggsskylt är ett förslag. 
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5 

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. 

Sökfunktion finns 
nu tydligt på  
hemsidan. 

6 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. 

 

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

 

8  
• Cykelväg från   

frisör och Tempo 
i Stora Skedvi, 
stora hål. 

• Cykelväg från 
Stora Skedvi 
skola till  
Kyrkberget 

 

Gatuenheten  
Gatuenheten kontaktar fastighetsä-
garen nu våren 2019. 
 
 
 
Gatuenheten planerar förbättringar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
9 Rådhuset/Samhällsbygg-

nadskontoret 
Fastighet/gatuen-
heten 

Önskan om större skylt för visning 
in till entre på innergården. Önskan 
om fler handikappsparkering på  
rådhustorgets innergård 
Skyltning till sammanträdesrummet 
så att alla kan hitta, eftersom  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
tre ingångar. Alternativ entré A, en-
tré B, entré C. 

 

10     
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