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Sammanträdesdatum

2017-09-21

Kommunala  tiIlgänglighetsrådet

Plats  och  tid Sammanträdesmmmet  Salen,  Alvesta  komrnun,  Centralplan  1, Alvesta.
Den  21 september  år 2017  kl. 13.30-14.30.

Justerade  paragrafer  15-19
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Deltagare
Thomas  Haraldsson  (C),  ordförande  irådet  och  representant  från
komrnunstyrelsen

Sttg  Jacobsson  (L),  namnden  för  individ-  och  familjeomsorg
Hagart  Valtersson  (C),  nämnden  för  sarnhällsplanering
Karl-Erik  Johansson  (DHR)

Per-Olof  Ask,  HRF

Ulla  Johansson  (Reum)

Sven-Olof  Nilsson,  HLF

Ami-Margreth  Malmborg,  NBURO
Charlotte  Widh,  Autism/Aspberger

Charlotte  Bengtsson,  FUB

Övriga närVarande Lisa  Eriksson,  kommunsekreterare

Kerstin  Björknert,  trafiktekniker

Karolina  Bjers,  planarkitekt

Utses  att  justera Per-Olof  Ask
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Justeringens tid och Den  28 september  år 2017  i Ålvesta  komrnun

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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Justeringspersonemas  signatur
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Mötet  öppnas

Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  hälsar  välkormnen  och  :förklarar
mötet  öppnat.

KTR  g 16

Val  för  justering

Ordförande  frågar  tillgänglighetsrådet  om  Per-Olof  Ask  kan  utses  som
justerare  av samrnanträdets  protokoll.

Beslut

Til1gäng1igl"ietsrådet  beslutar  att utse  Per-Olof  Ask  som  justerare.

KTR  g I 7

Information  om  fördjupad  översiktsplan  för  Alvesta  tätort

Karolina  Bjers,  planarkitekt  på förvaltningen  för  samhällsplanering
informerar  om  den  fördjupade  översiktsplanen  för  Alvesta  tätort.  Den
fördjupade  översiktsplanen  för  Alvesta  tätort  har  varit  ute  på samråd
under  somrnaren.

Planarkitekten  inforrnerar  bland  annat  om  planerna  för  att förkorta
avstånd  till  grönornråden,  samt  att ti11gänglighetsanpassa  gångvägar
och  promenadstråk.

Referensgruppens  ärenden

Ti11gäng1ighetsrådets  referensgrupp  har  vid  sitt  möte  den 14 augusti
2017  beslutat  att följande  ärenden  ska behandlas  på
tillgäng1ighetsrådet:

Förslag  att  det  sätts  upp  en spegel  i Moheda  vid  skymmande  häck
i Moheda  utfart  från  kyrkogården.

Kerstin  Björknert,  trafiktekniker  informerar  om  att den  berörda  vägen
inte  är kornrnunalt  ägd,  utan  det är trafikverkets  väg.  Det  är inte  heller
kornmunen  som  äger  marken,  utan  marken  ägs utav  kyrkan.  För  att
driva  igenom  förslaget  från  referensgruppen  bör  man  därför  föra
denna  dialog  med  kyrkan.

Ordförande  föreslår  att referensgruppen  tar  kontakt  med  kyrkan  i
ärendet.
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Rapport  önskas  hur  långt  ärendet  med  staket  eller  annan
anordning  vid  rondellen  Rönnemyr  har  framskridit.

Ordförande  meddelar  att han  haft  kontakt  med  förvaltningschefen  på
omsorgsförvaltningen  i ärendet.  Förvaltningschefen  har  vidare  tagit  en
kontakt  med  Allbohus  för  att finna  en  lösning.

Utredning-  över  Hörsel-  och  syninstruktör  som  gjorts  av
Omsorgsnämnden  liksom  tidigare  framställan  från
referensgruppen  i samma  ärende,  undrar  vi  nu  hur  ärendet
kommer  att  behandlas  fortsättningsvis.  Vi  ser  det  angeläget  med
denna  resursperson  i kommunen.

Ordförande  inforrnerar  om att det  är omsorgsnämnden  som  äger
ärendet  och  kan  prioritera  frågan.  Ordförande  tar  med  sig  frågan  till
omsorgsnärmiden.

När  åtgärdas  guppen  och  plattsättningen  i gångtunneln  Moheda?

Kerstin  Björla'iert,  trafiktekniker  infornnerar  om  att  det  är ett  vilplan
och  inte  ett gupp  i gångtunnel.  Vidare  infon'nerar  trafikteknikern  om
att de arbetar  med  att ta fram  åtgärder.

KTRg18

Övriga  ärenden

Ordförande  frågar  ti11gänglighetsrådet  om  det är någon  representant
som  har  några  övriga  ärenden  som  de vill  diskutera  på dagens  möte.

Trafikteknikern  inforrnerar  om  att P-skiva  nu införts  i Alvesta
centrum.  Har  man  ett  parkeringstillstånd  behöver  man  ej en P-skiva
utan  sarmna  regler  gäller  som  innan.

Hagart  Valtersson  (C),  ordförande  inämnden  för  samhällsplanering
informerar  om  de nya  parkeringsplatserna  vid  S)öparken.  Parkeringen
vid  Sjöparken  kormner  att utvidgas  med  IOO nya  platser.

Ulla  Johansson  (REUM)  lyfter  frågan  angående  grusplanen  vid  Ica.
Fragan  gäller  vart  de som  i dagsläget  parkerar  sina  bilar  vid
grusplanen  ska  parkera  om det  på denna  plats  byggs  bostäder.

Referensgruppen  lyfter  frågan  angående  protokollen  från
tillgänglighetsrådet.  Tillgänglighetsrådet  kornrner  fram  till  att
protokollen  från  tillgänglighetsrådets  sarnmanttäden  ska  skickas  till
referensgruppen  via  mejl.

Kerstin  Björknert  inforrnerar  om  att detta  var  hennes  sista
sarnrnanträde  med  ti11gänglighetsrådet  och  hon  tackar
ti1lgäng1ighetsrådet  för  denna  tid.

Justeringspersonemas  signahir
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KTR 519

Sammanträdet  avslutas

Ordförande  tackar  :för dagens  samrnanträde  och  förklarar
sarmnanträdet  avslutat.
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