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tillgängIighetsrådet

Plats och tid

Sammanträdesrurnrnet
Den 20 september

Salen, Alvesta

kornmun,

Centralplan

l, Alvesta.

2018 kl. 13.30-14:30

Justerade
paragraferHH263 1
Beslutande

Thomas

Haraldsson

Hagart
Erik

Valtersson

Olofsson

Lars-Olof
Mikael

Leif

Pettersson
Johansson

Jönsson,

Charlotte

Widh,

Johansson,

DHR

Bengtsson,

FUB

Gustafsson,

Magdalena
Evalis

Lars Prick,

,if

!\

Leif

från nämnden

NEURO

Autisrn/Aspberger

SRF

Glusniewska,

kommunsekreterare

Einarsson

Jönsson

klubbchef

Alvesta

GK

för samhällsplanering

och fritidsnämnden

från utbildningsnämnden

HLF

Malmborg,

från kommunstyrelsen

från omsorgsrfömnden

RE{JM

Nilsson,

Charlotte

Utses att justera

representant

Karl-Eå
Helen

från nämnden

HRF

{Jlla Johansson,
Kenneth

(S), representant

(M),

och representant

från kultur-

(L), representant

Ann-Margreth

Övr!ganärVarande

(C), representant

(S), representant

Stig Jacobsson

Representanter
från
referensgrupperna

(C), ordförande

för individ-

och familjeomsorg
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g 26

KTR
Mötet

öppnas

Ordförande
mötet

Haraldsson

(C) hälsar välkornrnen

och förklarar

öppnat.

g 27

KTR
Val

Thomas

för

justering

Ordförande
justerare

frågar

ti11gäng1ighetsrådet

av sarnmanträdets

om Leif

Jönsson

kan utses som

protokoll.

Beslut
Ti1lgänglighetsrådet

KTR

beslutar

att utse Leif

Jönsson

golfklubb

om

som justerare.

g 28

Information

från

Lars Prick

från Alvesta

Golflclubben.

Alvesta

Golfklubb

Information

deltog

i mötet

och styrdokument

verksamhet

deras

och berättade

finns

i bilaga

om

till

protokollet.
Beslut
Tillgänglighetsrådet

KTR

noterar

informationen.

g 29

Uppföljningen
Den aktuella
redovisa

av funktionshinderplanen
funktionshinderp1anen

gäller

året ut. Riktlinjerna

det en gång om året och det har inte genomförts.

från varje nämnd
Nämnden

avseende

är att

Information

fiinktionshinderplanen:

för sarnhällsplanering:

klosterområdet

håller

på att

utvecklats.
Kultur-

och fötidsnämnden:

Utbildningsnämnden:
Omsorgsnämnden:
Individ

ska ta upp fråga på deras nästa möte.

finns
finns

ingen uppföljning

och familjeomsorg:

som inte är tillgängliga

ingen uppföljning

finns ingen

av planen.
av planen.

särskild

plan, finns

för alla, är det finns behov

ornråden

av uppdatering.
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Beslut
Då det finns ett behov
referensgnippen
kornma

KTR

av att revidera

i uppdrag

funktionshinderplanen

att läsa igenom

får

funktionshinderplanen

och

med synpunkter.

g 30

Övriga

ärenden

Ordförande

frågar

tillgäng1ighetsrådet

som har några övriga
Ordföranden

ärenden

om det är någon

som de vill

diskutera

representant

på dagens möte.

tar upp två ärenden:

Portabel

hörselslinga:

reception

att hämta

Utvärdering

ordföranden

meddelar

deltagama

att den finns i

och låna ut.

av mandatperioden:

tas med som fråga till nästa

tillgänglighetsråd.
Det har också tillkornmit
Arbetskläder

inom

Omsorgsnämndens
Vislandabadet

två ärenden

funktionsstöd
representant

är inte tillgänglig

från ledamöter:

och omsorgen
noterar

så kan inte alla ta del av Vislandabadet.
brist på utbildad personal på själva badet, kultur-

och fritidsnämnden

KTR 5 31

Ordförande
sarnmanträdet

Justeågspersonemas

signatur

avslutas
tackar

f'ör dagens sarnmanträde

avslutat.

på

Det anses även vara

persona1situationen.

Sammanträdet

en översyn.

för alla, för att det personalbrist

boenden

ska kontrollera

behöver

synpunkten.

och förklarar
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Tid och plats för
justering

Den 4 oktober

2018

klockan

kornmun1edningsförva1tningen

Sekreterare
ena Glusni

#s

Ordförande
omas

Justerare
LeifJ

Justeringspersonernas

signahir
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