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 Utdragsbestyrkande 

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

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 
 

Mats Nilsson                                                     ordförande 
Lisbeth Ander     vice ordförande 
Daniel Ericgörs      Samhällsbyggnadsnämnden 
Göran Larsson  Miljö- och byggnämnden 
Hans-Göran Steneryd                                       Socialnämnden                                
Christina Jaako   DHR    
Lisbeth Berg  Reumatikerföreningen    
Bo Bergman  RSMH-Hoppet  
Mats Hedin  RSMH-Hoppet                                            
      
 
Helena Olander sekreterare 
Anderas Mossberg                                           samhällsbyggnadsförvaltningen 
Richard Lennius gatuenheten 
Ann-Kristin Källström                                     socialförvaltningen 
Marie Palm                                                       kommunstyrelseförvaltningen 

   

Utses att justera  
Justeringens plats och tid Direkt efter mötet  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 21-29  
 Helena Olander  

 Ordförande   
 Mats Nilsson   

 Justerande   
 Christina Jaako  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Tillgänglighetsrådet 
Sammanträdesdatum 
 2019-09-04 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-09-09 Datum för  

anslags nedtagande 2019-10-31 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 21  
 
 
Val av justeringsperson 
 

 
Tillgänglighetsrådet beslutar 
- Utse Christina Jaako till justeringsperson 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr §  22  
 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
 
Genomgång av protokoll från den 8 maj 2019. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 23  
 
 
Information om särskilt boende 
 

 
Anderas Mossberg berättar om särskilt boende som ska byggas i Säter. Anbudstiden 
har gått ut nu. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Tr § 24 
 
 
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. 

Vägbula åtgärdas 
2020. 

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. 

Gatuenheten plane-
rar för insatser. 
BRÅ ska köpa in en 
kamera. 
Polisen har gjort en 
kontroll och ska 
göra fler insatser. 

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 med 
att uppdatera de 
lokala ordningsfö-
reskrifterna. Punk-
ten kommer att 
försvinna när  
föreskrifter och in-
formations-
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. 
 

 

 
5 

Utveckling av tillgänglig-
heten på hemsidan. Så att 

Kommunled-
ningskontoret. 

Mer tydlig information behövs. 
Upplevs som svårsökt. Önskar 

Åtgärdad. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

alla kan nå den på alla 
sätt. 

funktion lättläst/klartext. Sökfunkt-
ion behövs vara lättillgänglig, en vit 
ruta ska finnas tillgänglig ej behöva 
leta efter förstoringsglaset. 

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. 

Åtgärdad 

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

Åtgärdad 

8  
• Cykelväg från   

frisör och Tempo 
i Stora Skedvi, 
stora hål. 

• Cykelväg från 
Stora Skedvi 
skola till  
Kyrkberget 

 

Gatuenheten  
Gatuenheten kontaktar fastighetsä-
garen nu hösten 2019. 
 
 
 
Gatuenheten planerar förbättringar. 
Dikning påbörjas nästa vecka. Fräs-
ning och asfaltering kommer att ske 
efter det. 

 
 
 
 
 
 
Färdigt 2019/2020 

 
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 Rullstolsramp till Mora IP Fastighetsenheten Det finns en tillgänglig toalett men 
det är 2 trappsteg upp dit. En ramp 
önskas. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Tr § 25  
 
 
Hemsidan 
 
Kommunikationschef, Marie Palm informerar om uppdateringar och nya funktioner 
på kommunens hemsida. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 26  
 
 
Hemtjänst 
 
Ann-Kristin Källström informerar om hemtjänstens arbete.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Tr § 27 
 
 
Tillgänglighetsvandring 
 
Årets tillgänglighetsvandring skedde den 12 juni klockan 13:30, samling vid ICA i  
Storhaga. För de som ville åka bil från Säter, åkte bilen 13:15 från parkeringen nedan-
för IT-huset.   
Christina Jaako DHR tog hand om annonsering samt bjöd in pressen. Daniel 
Ericgörs gjorde ett schema över vad som besöktes. 
 
Bilaga 
Protokoll Tillgänglighetsvandringen 
 
Förslag på tillgänglighetsvandring 2020:  
Det föreslogs att det hyrs en buss och att man åker åt Silvbergshållet. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Tr § 28 
 
 
Erbjudande om Insiktsutbildning 
 
Hur kan vi gemensamt arbeta för ett tillgängligt Dalarna? 

 
Synskadades Riksförbund - SRF Dalarna har, tillsammans med Funktionsrätt  
Dalarna, fått information genom Länsstyrelsen att de olika länsstyrelserna i landet 
gjort en undersökning om hur kommunerna arbetar med funktionshinderfrågor och 
planer. I Dalarna har vi dock fått veta att en sådan undersökning ännu inte gjorts.  
 
SRF Dalarna och Funktionsrätt Dalarna vill därför erbjuda er en insiktsdag där ni kan 
få information om de problem synskadade och rörelsehindrade har i samhället samt 
hur vi tillsammans kan arbeta för att minska problemen och ge personer med funkt-
ionsnedsättning ökad delaktighet i samhället.  
Funktionshinderfrågan handlar inte bara om omsorg, det är en samhällsfråga som är 
lika viktig både inom stadsbyggnad, undervisning och arbetsmarknad. Utbildningsda-
gen riktar sig därför både till politiker och tjänstemän som kan komma i kontakt med 
funktionshinderfrågor. 
 
Hur ser informationsdagen ut? 
För att inte störa er verksamhet för mycket har vi ett koncept där vi under en dag har 
aktivitetsbaserad utbildning där man själv får prova på de olika funktionsnedsättning-
arna. Dagen delas in i två utbildningstillfällen fördelat på cirka 20 personer vid varje 
tillfälle. På förmiddagen börjar vi med information både från synskade- och rörelsesi-
dan, sedan får deltagarna prova på att ta sig fram med rullstol och vit käpp. Efter lun-
chen får nästa grupp samma information. 
 
Tillgänglighetsrådet beslutar att genomföra utbildningen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Tr § 29 
 
 
Information 
 
- Inbjudan till forskningens dag tisdag 15/10 2019 kl 15.00 – 18.30 på Stadsbiblio-

teket i Falun. 
- Det har blivit försämringar i busstrafiken för personer med psykisk ohälsa som 

behöver åka till vårdcentralen i Gylle. 
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