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Umeå kommuns funktionshinderråd
Tid:

Fredagen den 19 mars 2021 kl. 13.00-15.20

Plats:

Distansmöte

Beslutande:

Tomas Wennström (S), ordförande, kommunstyrelsen
Bror Lander (V), byggnadsnämnden
Roland Samuelsson (S), för- och grundskolenämnden
Beatrice Årebrand (S), gymnasie- och vuxenutb.nämnden
Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämnden
Andreas Lundgren (S), individ- och familjenämnden
Bassam Achour (S), äldrenämnden
Eva Westman Modig (M), tjg ers. kulturnämnden
Christin Broman, Funktionsrätt Umeå, vice ordf.
Solveig Grubbström, Funktionsrätt Umeå
Maria Holmgren, Funktionsrätt Umeå
Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Umeå
Tim Johansson, Funktionsrätt Umeå
Monica Östensson, Funktionsrätt Umeå
Jenny Näslund, Funktionsrätt Umeå
Lena Renlund, Funktionsrätt Umeå
Urban Clarin, tjg. ersättare, RTP

Övriga deltagare:

Se nästa sida

Sekreterare:

§ 9–14
Tordleif Hansson

Ordförande:
Tomas Wennström
Justerare:
Solveig Grubbström
BEVIS
Organ:
Sammanträdesdatum:
Förvaringsplats:

Umeå kommuns funktionshinderråd
2021-03-19
Kommunledningsstaben

Underskrift:

……………………………………………………….
Tordleif Hansson, sekreterare

Camilla Björnehall
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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden
Madelene Nord (M), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Camilla Björnehall, Funktionsrätt Umeå
Christina Hedström, Funktionsrätt Umeå
Abbas Haghjo, Funktionsrätt Umeå

Tjänstepersoner och övriga
Elisabeth Nilsson, tillgänglighetsstrateg (§ 9–14)
Marie Frostvinge, Gator och parker (§ 10)
Sara Olsson, Gator och parker (§ 10)
Tordleif Hansson, sekreterare (§ 9–14)

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§9

Upprop, val av justerare samt godkännande av dagordning
Beslut
Umeå kommuns funktionshinderråd beslutar
att utse Solveig Grubbström och Camilla Björnehall till justerare samt
att till dagordningen lägga till en fråga om föredragningar i funktionshinderrådet.

Ärendebeskrivning
Tomas Wennström (S) hälsar alla välkomna till dagens möte med Umeå
kommuns funktionshinderråd, UFR.
På grund av rådande läge med Coronasmitta sker dagens sammanträde på
distans.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 10

Uppföljning av tidigare ärenden – skrivelse om rörelsehinderparkeringar utanför Swedbank/Rex och tillgänglighet vid uteserveringar
Beslut
Umeå kommuns funktionshinderråd har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunen informerar om att kantstenen vid Storgatan i anslutning till rörelsehinderparkeringarna vid Swedbank/Rex och Akademibokhandeln är
nedfasad men måste finnas kvar som stöd vid plogning och skydd för fotgängare. Utformningen kring torget bygger på ett antal avvägningar. Bänkar och träd ingår i utformningen och kommer att vara kvar.
Vidare kommer Nygatan att byggas om på sträckan Vasagatan – Västra Esplanaden. Det innebär att rörelsehinderparkeringar kommer att påverkas
och behöver flyttas. Totalt sett har antalet rörelsehinderparkeringar inte
minskat i centrum. De har fördelats om till andra platser. Från Rådhustorget har fem plaster flyttats.
Funktionshinderrörelsens representanter menar att möjligheterna att
nyttja rörelsehinderparkeringarna i stan hart blivit sämre. Dessutom är infarterna till parkeringen vid Rådhuset inte bra nedfasade och nyttan av
parkbänkarna är liten. Det skulle vara betydligt bättre att använda ytan för
totalt åtta rörelsehinderparkeringar.
Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande, påtalar att man
samlat en rad olika funktioner kring Rådhustorget. Det är även ett flöde av
människor från torget ner mot Rådhusparken. Det är olämpligt med parkeringar där folk rör sig. Rörelsehinderparkeringar bör finnas i närheten av
målpunkter.
Från kommunens sida menar man också att tidigare undersökningar i fält
inte tyder på att parkeringsplatserna är för få. Regelverket säger att rörelsehinderparkeringarna ska spridas ut och finnas inom 25 meter från målpunkten. Inga platser har flyttats söderut från Rådhustorget.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Funktionshinderrörelsens representanter menar att det finns bänkar på
andra platser på Rådhustorget. Att hänvisa till dem är bara en undanflykt
för att inte tillskapa fler parkeringsplatser för rörelsehindrade.
Lena Karlsson Engman (S) framhåller att det ska finnas flera olika funktioner på Rådhustorget.
Funktionshinderrörelsens representanter föreslår att parkeringen förlängs
för att på så sätt kunna tillskapa fler parkeringsplatser. Kantstenen mot gatan är också fortfarande ett problem. Den måste fasas ner. Rörelsehinderparkeringarna nere vid kajen går inte att använda. Att styra en rullstol uppför backen från kajen är inte möjligt.
Lena Karlsson Engman (S) svarar att om en undersökning visar att det är för
få rörelsehinderparkeringar kan man undersöka om parkeringen går att
förlänga. När det gäller kantstenen är meningen att den ska tryckas ner
över tid men det kan behöva kontrolleras efter tjällossningen. Parkeringarna avsedda för rörelsehindrade som finns nere vid kajen och Väven ska
serva de målpunkter som finns där.
Kommunen informerar om uteserveringar. Det är ett utrymme för passage
på 2 meter man jobbar efter. Avståndet 1,8 meter används vid passager
förbi ett träd eller annat ”kort” hinder. I undantagsfall kan 1,8 m gälla förbi
en liten uteservering. Boverkets regler följs för att undvika problem.
Funktionshinderrörelsens representanter menar att dessa regler inte följs
och att det finns flera exempel på detta.
Kommunen svarar att i vissa fall räknas även cykelbanan in i den sträckan.
Funktionshinderrörelsens representanter tar upp exemplet Lottas krog och
att det där gärna skulle vara 1,8 meter tillgängligt för gående. Man ställer
även frågan om vem som är tillsynsmyndighet och hur många tillsynsärenden som görs?
Kommunen svarar att det är polisen som är beslutande myndighet medan
kommunen är remissinstans. De går absolut att göra kontrollmätningar och
återkoppla till funktionshinderrådet.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Till protokollet biläggs två skrivelser från Abbas Haghjo. Funktionshinderrådet noterar att den ursprungliga skrivelsen inte har nått Gator och parker
förrän 2021.

Beredningsansvariga
Marie Frostvinge
Sara Olsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 11

Verksamhetsberättelse 2020
Beslut
Umeå kommuns funktionshinderråd beslutar
att funktionshinderrörelsens representanter skickar sina synpunkter på
verksamhetsberättelsen till tillgänglighetsstrategen
att tillgänglighetsstrategen kallar till ett separat möte med funktionshinderrörelsens representanter kring verksamhetsberättelsen
att skjuta på fastställelsen av verksamhetsberättelse 2020 till nästa sammanträde

Ärendebeskrivning
Funktionshinderrörelsens representanter har ett antal synpunkter på förslaget till verksamhetsberättelse för 2020.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 12

Verksamhetsplan 2021
Beslut
Funktionshinderrådet beslutar
att fastställa följande mötesdatum för årets återstående sammanträden;
fredag 9 april, fredag 28 maj, fredag 3 september samt fredag 22 oktober
att anordna ett temaråd fredag 26 november
att skjuta på fastställelsen av verksamhetsplan 2021 till nästa sammanträde

Ärendebeskrivning
Funktionshinderrådet diskuterar verksamhetsplanen och gör några tillägg
och justeringar i det utskickade förslaget.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 13

Rapport från funktionshinderrådets arbetsgrupper
Beslut
Umeå kommuns funktionshinderråd har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Arbetsgruppen för digitala lås
Arbetsgruppen har träffat den handläggare som ansvarar för frågan. Efter
detta har inget ytterligare möte bokats. Tillgänglighetsstrategen kontaktar
handläggaren för att få en statusrapport kring digitala lås.
Parkeringsgruppen
När arbetet med parkeringsprogrammet börjar måste arbetsgruppen få
vara med i ett tidigt skede och sedan under hela processen och få samma
information som ansvarig nämnd.
I en nulägesbeskrivning bör man titta på tidigare program som Umeå kommun tagit fram och även jämföra med andra kommuner. Arbetsgruppen
måste få ta del av utredningsdirektiven. Det är även viktigt att försöka hitta
andra kommuner för att jämföra sig med dessa.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 14

Övriga frågor
Beslut
Umeå kommuns funktionshinderråd beslutar att
uppdra till presidiet att informera föredragande tjänstepersoner med
syfte att få bättre föredragningar i funktionshinderrådet.

Ärendebeskrivning
Föredragningar i funktionshinderrådet
Representanter för funktionshinderrörelsen har väckt frågan om hur vi ska
få bättre föredragningar vid rådets sammanträden. Med tanke på att sammanträdena är korta är det väldigt viktigt att tiderna hålls och att det under
varje punkt på dagordningen ges utrymme för frågor.
Funktionshinderrådet är överens om att presidiet måste vara tydliga när
det gäller vad rådet förväntar sig av de tjänstepersoner som ska vara föredragande. Det måste vara tydligt vilken eller vilka frågor som ska tas upp
samt att den tilldelade tiden ska medge ordentligt utrymme för frågor och
diskussioner.
För att säkerställa bra föredragningar behöver presidiet därmed informera
den som är föredragande om ovanstående.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:

