Sammanträdesprotokoll

1 (5)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2020-05-12

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 14.15–15.40

Beslutande ledamöter

Kenneth Wåhlund, Ordförande (S)
Gerd Karlsson, 1:e vice ordförande (S)
Jan Westergren, 2:e vice ordförande (M)
Stefan Åström (S)
Eva Svensson (S)
Andreas Martelius (L)
Frida Hagström (SD)
Kersti Lundin (V)
Catharina Leverström (KD)

Övriga närvarande

Catarina Bernau, miljöchef
Sören Linder, bygglovschef
Johan Åkerman, sekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid
Paragrafer

Jan Westergren
Kommunledningsstabens kansli den 12 maj 2020
82–83

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Kenneth Wåhlund

Justerare

Jan Westergren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Myndighetsnämnden
2020-05-12
2020-05-13
2020-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Myndighetsstaben

Underskrift

Johan Åkerman

Sammanträdesprotokoll

2 (5)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2020-05-12

Innehåll
Ärende

Sida

Bostadsanpassning BAB 19-086 ÖP ........................................................................................................3
Bostadsanpassning BAB 2020-003 Yttrande Förvaltningsrätten .............................................................4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

3 (5)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2020-05-12

MN § 82

Dnr MN 2020/78

Bostadsanpassning BAB 19-086 ÖP
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden vidhåller tidigare beslut i ärendet att lämna avslag
enligt 5 § gällande trapphiss upp till andra våningen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Myndighetsnämnden har fått ett föreläggande från förvaltningsrätten i
Karlstad att inkomma med nya uppgifter gällande trapphiss och räcke upp till
andra våningen. Myndighetsnämnden vidhåller tidigare beslut i ärendet.
Beskrivning
Ärendet gäller beslut som myndighetsnämnden avslog genom MN § 50.
Sökande bor i villa ute på landet och ansökan gällde åtgärder för att ta sig
upp till andraplan. På övreplan finns ett sovrum och ett kontor. Nedre plan
finns ett stort vardagsrum där del av vardagsrummet kan nyttjas som kontor
samt ett rum bredvid köket där efter omdisponering av möbler kan nyttjas
som sovrum för den sökande.
Förslag till beslut var att sökande kunde nyttja befintligt rum på markplan
och att åtgärden inte var nödvändig för att bostaden skulle vara
ändamålsenlig för sökande.
Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokoll MN § 50 den 10 mars 2020
Bilaga, Bilder från hemmet
Bedömning
Sjukdomsbilden är väl styrkt i intyg men behovet av att använda andraplan är
inte nödvändigt för att bostaden skall vara ändamålsenlig för den sökande.
Inget ytterligare har inkommit i ärendet som skulle föranleda en ändring av
tidigare beslut.
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten
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MN § 83

Dnr MN 2020/79

Bostadsanpassning BAB 2020-003 Yttrande
Förvaltningsrätten
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden vidhåller tidigare beslut att lämna avslag enligt 5 §
gällande åtgärd med skärmtak, dörröppnare till garage med ny port.
Åtgärderna anses inte nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig
för sökande, de delar som omfattar dörröppnare till garage samt skärmtak.
Myndighetsnämnden beslutar att den del som gäller åtgärd med dörröppnare
till ytterdörr återremitteras till bygglovavdelningen för att utreda lämpliga
åtgärder för att öka tillgängligheten vid in- och ut passage till bostaden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Karlstad prövar Myndighetsnämndens beslut MN § 46
(BAB 20-003) om avslag för skärmtak, dörröppnare garage med ny port samt
dörröppnare ytterdörr. Myndighetsnämnden har förelagts av
förvaltningsrätten att besvara överklagan. Myndighetsnämnden önskar efter
ytterligare utredning ändra tidigare beslut gällande dörröppnare till entrén, i
övrigt så vidhåller man tidigare beslut.
Beskrivning
Sökande har inkommit med nya handlingar till ärendet för överklagandet.
De nya handlingar som inkommit i ärendet är en produktbeskrivning av elscooter, som den sökande nu har blivit beviljad. En skrivelse som påtalar att
kommunen i sin handläggning har mätt plattformen utanför ytterdörren fel.
Sökande påtalar att innermåtten 1.39m och 1.90m är plattformen. Istället för
kommunens uppmätta 1.50m x 2.10m(yttermått). Hissens skenor sticker upp
35 cm och 37cm ut från väggen samt att tröskelkilen sticker ut från 35 cm
från dörren, 4 cm till 0cm.
Sammantaget medför detta att det är betydligt svårare för honom att vända
och stänga dörren.
Sökande skriver att skärmtaket är till för att skydda honom mot regn när han
sitter och väntar på färdtjänsten.
Sökande skriver att han inte kunde öppna garagedörren när han sitter i
rullstolen. Han hänvisar också till att förvaring av el-rullstolen ska ske enligt
regionens riktlinjer.
De slagdörrarna som satt där tidigare blev utbytt i efter bidrag för asfaltering
blivit utförd.
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MN § 83 forts.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 5 maj 2020
Överklagan den 30 mars 2020
Myndighetsnämndens protokoll MN § 46 den 10 mars 2020
Bedömning
Möjlighet att komma in i garaget med de tidigare slagdörrarna har inte utretts
när sökanden har gjort åtgärder och bytt ut dem med ny port. Den bedömning
som gjorts är att det inte är nödvändig för sökande att använda garaget som
förvaring. Det finns också ett utrymme att ladda och förvara elscootern på
utsidan av garaget och därmed inget behov att komma in i garaget.
Ytterligare är det regions krav på förvaring av el scooter i ett uppvärmt
förråd och inte den sökandes funktionsnedsättning som förelägger att
förvaring måste ske i förrådet. Detta enligt tidigare praxis om förvaring av el
scooter som beskriver att, om inte den sökande har behov av hela batteriets
kapacitet behöver man inte förvara hjälpmedlet varmt(+5grader). Se
kammarrätts dom 2016–2651.
Sökande kan nå de samhällsviktiga funktionerna på sin elscooter då han bor i
centrala Arvika och med det så behövs inte uppvärmning av förrådet.
Den sökande har inget behov att vänta på plattformen när han ska åka
färdtjänst. Skärmtaket som ska skydda mot väder och vind är inte nödvändigt
för att sökande skall ha ett ändamålsenligt boende.
Den sökande har rätt i att kommunen hade tagit yttermåtten när handläggaren
var ute och mätte upp plattformen.
Bilden illustrerar hur vändcirkeln blir på plattformen och visar svårigheten
för sökande att vända på ett korrekt sätt med hänsyn till de förutsättningar
som presenteras i Bygg i Kapp.
Utredning visar att en lösning med dörröppnare eller en breddning av
plattformen till entrédörr skulle lösa den sökandes hinder att vända för att
stänga ytterdörren.
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

