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Protokoll

Datum

Tillgänglighetsrådet

Plats och tid:

Kommunfullmäktigesalen 13:30-15:05

Beslutande:

Mats Nilsson (S)
Hans-Göran Steneryd (S)
Christina Jaako (DHR)
Kerstin Engström (HRF)

Ej tjänstgörande ersättare:

Lena Stigsdotter (V)

Övriga deltagare:

Karl Strömberg

Utses att justera:

Lena Stigsdotter

Justeringens plats och tid:

Direktjustering

Paragrafer:

§1-5

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Sandra Hedin

Mats Nilsson

Justerande

Lena Stigsdotter

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum:

2021-11-24

Datum för anslags uppsättande: 2021-12-17
Datum för anslags nedtagande: 2022-01-07
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

2021-11-24

Utdragsbestyrkande
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Tgr § 1 Val av justeringsperson
Beslut
Tillgänglighetsrådet beslutar utse Lena Stigsdotter till justeringsperson.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-11-24
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Tgr § 2 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av protokoll från den 4 mars 2020.
Fråga från tidigare protokoll angående ledsagartjänst vid tågstationen i Säter och
Hedemora. Nu erbjuder SJ ledsagartjänst vid tågstationen på bägge orter sedan Blev
klart 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tgr § 3 Kalendarium 2022
Beslut
Tillgänglighetrådet beslutar fastställa förslag till kalendarium för 2022.
Datum: 17 febr, 28 apr, 15 sept, 24 nov, kl 13.00-15.00
Tid: 13:30-15:30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tgr § 4 Tio i topplistan
10 i topplista
Nr Problem

Ansvarig

Åtgärd

1

För hög tröskel för
rullstolar; Apotek

Fastighetsäg Tillgänglighetsanpassa Vägbula
are/gatuenh tröskeln! Större vägbula åtgärdas 2020.
utanför entrén. Gata
eten
kontaktar
fastighetsägarna av
apoteket, för att föreslå
åtgärd av problemet,
samt om de kan flytta
knappen till
dörröppnaren.

2

Ramper runt gatupratare
överallt.

Kommun/G
atu,
Verksamhets
utövare/Poli
s

Dialog med
verksamheter, policy för
gatupratare ingår i
kommunens
Skyltprogram. Tillstånd
från polis behövs.
Ta fram bra material
gällande gatupratare,
förslagsvis från SBF och
koppla ihop det även
med uteserveringar.
Kommunen arbetar med
att försöka ta fram en
egen modell som kan
hyras. Bengt Bäcke
hjälper gatuenheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsförvalt
ningen ansvarig för att
arbetet fortskrider.
Gatuavdelningen ska
försöka upphandla
gatupratare, som
näringsidkare kan hyra.
3

Hur påkalla
uppmärksamhet då man
vill komma in i affär med
trappor eller hög kant.

Fastighetsäg Dialog med
are/verksam verksamheter sker.
het
Anteckningar från
senaste
tillgänglighetsvandringen
har skickas ut till
företagarna.
Fortsätta dialogen med
företagare och
verksamhetsägare.

Gatuenheten
4

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

Gatuenheten kontaktar
fastighetsägaren våren
2020.
Gatuenheten ska ta
ytterligare kontakt med
fastighetsägaren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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5

Justerandes sign

2021-11-24

Rådhuset/Samhällsbyggnad Fastighet/ga
skontoret
tuenheten
•

Önskan om fler
handikappsparkeri
ng på
rådhustorgets
innergård

•

Skyltning till
sammanträdesrum
met så att alla kan
hitta, eftersom
Samhällsbyggnadsf
örvaltningen har
tre ingångar.
Alternativ entré A,
entré B, entré C.
Fortsatt utredning
för att hitta en
lösning för att
färdtjänsten hittar
rätt till
konferensrummet.

•

Tydligare skyltning
till handikapps
entré vid rådhuset.

Klart med
handikappspark
eringar på
innergården till
rådhuset.
Göra en tydligare
skyltning för färdtjänst.

6

Förslag att vid cykelställ ta
fram någon typ av skydd
vid ändarna som riktar sig
mot synskadade.

Gatuenheten Gatuenheten byter ut
Klar.
cykelställ till ”pollare”.
Bra att sätta upp en skiva
i änden.

7

Infoskylt hänvisningsskylt
tekniska kontra rådhuset

Fastighetsen Besökare till
heten.
samhällsbyggnadssektor
n ska anmäla i
receptionen.

Utdragsbestyrkande
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8

Gatunamnsskyltar saknas i
centrala Säter

9

Ta fram belysningen vid gc Gatuenheten
till Järnvägsstationen.
Kvistar och skymmer
belysningen

10 Apoteket entré

Gång och cykelväg från
rondellen till
Nämnsbovägen

Justerandes sign

2021-11-24

Gatuenheten Gatuenheten har gjort
Klar
en inventering, men
skyltar fortsätter att
försvinna. Gatuenheten
hänvisar att till att
använda felanmälan om.

Gatuenheten Apotekets ”bula”
behöver målas med färg.
Kanske lite trångt, man
kan inte komma åt
knappen. Karl tar
kontakt men Christina
för att kontrollera om
detta måste åtgärdas
ytterligare.
Gatuenheten Vägen är väldigt bulig
och behöver eventuellt
ytbehandlas.

Utdragsbestyrkande
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10-i-topplistan för tillgänglighet
Skriv ut

Tillgänglighetsrådet arbetar kontinuerligt med en 10-i-topp-lista över vad som behöver
åtgärdas för att samhället ska vara så tillgängligt som möjligt, för så många som
möjligt. Vad har då hänt med den senaste listan med tio åtgärder som rådet ansåg var
prioriterade utifrån tillgänglighet?
1. För hög tröskel för rullstolar vid Apoteket – Ska åtgärdas under sommaren 2021
2. Ramper runt gatupratare. – Inte åtgärdat
3. Åtgärd för att påkalla uppmärksamhet när man vill komma in i affär med trappor
eller hög kant – Under juni får affärsinnehavarna information via
näringslivsenhetens nyhetsbrev.
4. Cykelväg från frisör och Tempo i Stora Skedvi, stora hål – Fastighetsägare har
flertalet stora potthål över hela sin fastighet. Kommunen kan inte laga hål på
annan fastighetsägares mark.
5. Önskan om fler handikapparkeringar på Rådhusets innergård – Åtgärdat
2020. Skyltning till sammanträdesrum – inte åtgärdat, men kommunen kommer ta
fram förslag på skyltning och vid behov söka bygglov för skyltningen.
6. Förslag att vid cykelställ ta fram någon typ av skydd vid ändarna för att skydda.
Byte pågår av äldre cykelställen som ersätts med pollare alternativt
tillgänglighetsanpassade cykelställ. Minst 7 byttes under 2020.
7. Infoskylt hänvisningsskylt tekniska kontra rådhuset – Inte åtgärdat.
8. Gatunamnskyltar saknas i centrala Säter – Utbyte och kompletteringar sker
successivt. Kommunen tar gärna emot information om felaktiga, vandaliserade
och stulna skyltar.
9. Ta fram belysning (röja kvist/sly) vid gång- och cykelväg till Järnvägstationen –
Åtgärdat 2020
10. Saknas för närvarande en 10:e punkt. Listan fylls på kontinuerligt efter att
åtgärdade punkter tas bort från listan.
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Tgr § 5 Övriga frågor
Ordförande redogör för punkter som åtgärdats sedan tidigare:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Busshållplats i Storhaga inklusive belysning för ökat trygghet.
Beklädnad av tunnel samt ny belysning under riksväg 70.
Komplettering med bänkar efter promenadstråket från Säterdalen, Bruksvägen via
Åpromenaden
ut till Skönviksstrand och golfbanan.
Tillgänglighetsanpassad promenadstråket mellan Klockarskolan och
Kungsgårdsskolan.
Enbacka sporthall byggdes om och är nu fullt tillgänglighetsanpassad.
Skönvikshallen är delvis ombyggd och därmed är dessa delar
tillgänglighetsanpassade.
Berättar om planering för den nya varmvattenbassängen.
Slogbodarna runt Justern behöver tillgänglighets anpassas. Karl informerar om
åtgärder som kommer att göras vid bryggor och fiskeplatser.
Skylt för gång och cykelväg Bisberg. Knyta ihop vägarna.

•

Rapport från FRID funktionsrådet i Dalarna.
Färdtjänsten har lång väntetid och ofta får man inte den tid som önskas. Svårt
med hemresor och tider. Ofta långa kötider i telefonen.
Eventuellt högkostnadsskydd för hjälpmedel. 1150. Varje hjälpmedel ska kosta
250 kr.
Gratis sjukresa vid corona vaccinering, för äldre och riskgrupp

•

Parkering vid Fridhemsvägen, det står en bil på parkering som stått där i ett år.
Gatuenheten tar med sig frågan och ska kontrollera detta.

Utdragsbestyrkande
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