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TiIIgängIighetsrådet

Plats

och

Sammanträdesrummet

tid

Salen,

Alvesta

kommunhus,

Centralplan

1, Alvesta

Paragrafer

!ij 1-9

Beslutande

Thomas Haraldsson (CI ordförande och representant från kommunstyrelsen
Edina Maslac (S), samhällsbyBgnadsnämnden
Nina

Rydström

Lars-Olof

(C), utbildningsnämnden

Petersson

Stig Jakobsson
Veronika
Representanter

Kobak

Lena Johansson,
Tommy

Charlotte

Bengtsson,
Widh,

Therese
Gunnar
Martin

Justeringens

tid

och

att

justera:

FUB

autism

& aspbergerföreningen

HRF

Nilson,

HLF

Löfqvist,

nämndsekreterare

Näsström-Hopstadius,
Sallergård,

trafiktekniker

fritidschef

plats

Kommunledningsförvaltningen
Utsedd

Neuroföreningen

Neuroföreningen

Per-OlofAsk,

närvarande

DHR

Charlotte

Kennert

och lärande

reumatikerna

Bolander,

JennyAlldån,

för arbete

(M), samhällsbyggnadsnämnden

Karl-EricJohansson,

från

referensgruppen

Övriga

(C), omsorgsnämnden

(L), nämnden

Per Olof

i Alvesta

kommun,

23 mars

2020

Ask

SekreteThre

Thezese LöfqVl';t

VT

Haraldsson

Per-Olof

Justerares

signaturer

(C)

Ask

utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-12
TillgängIighetsrådet

KTR jl

Mötet

öppnas

Ordförande

Thomas

Haraldsson

(C) hälsar välkommen

och förklarar

mötet

öppnat.

KTR j2

Val för justering
Ordförande

frågar tillgängIighetsrådet

sammanträdets

om Per-Olof

Ask kan utses som justerare

av

protokoll.

Beslut
Tillgänglighetsrådet

beslutar

att utse Per-Olof

Ask som justerare.

KTR 5 3

Närvaro
Närvarande

ledamöter,

se sidan 1.

KTR 5 4

Presentation
Anneli

av förvaltningschef

för omsorgsförvaltningen,

Loberg

Utgår från dagordningen

då Anneli

Loberg inte kunde

närvara.

KTR 5 5

Återkoppling

från

kultur-

Kultur och fritidsförvaItningen
tillgänglighetsramp

Fritidschef

Martin
under

Sallergård

iJusteraressignaturer

i en

samt

informerar

har installerats.

i varmvattenbassängen.

tilIgängIighetsrådet
att förhålla

skulle innebära

en större

för att kunna genomföra

åtgärden,

om inköpsstoppet

sig till. Att installera

process

som

en ledstång

med att behöva

i ca 4-5 dagar. Åtgärden

stänga
finns

framöver.

i Hagagården

och fritidsförvaItningen
själva lokalen

duscharna

om ledstången

2019 för förvaltningarna

med i planeringen

investerat

samt i Torne,

toaletter.

punkten

i varmvattenbassängen
verksamheten

Taxorna

2019 bland annat

i Hjortsberga

i Virda bad- och sportcenteri

Den återkommande

infördes

fritidsförvaltningen

har under

vid badplatserna

tiIlgängIighetsanpassade
Nya handtag

och

är beslutade
i samarbete

samt bokningarna

av kommunfullrnäktige

under

samhällsbyggnadsförvaltningen

av den. Roger Wilsborn

Utdragsbestyrkande

är kontakt

2019 där kulturhar hand om
från
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TilIgängIighetsrådet

samhällsbyggnadsförvaItningen.
juni-juli

Tillträde

via lokalbokningen

kommer

att öppna från

2020.

KTR G 6

Information
Ambitionen

om arbetet

med

tiIlgängIighetspIanen

i höstas var att bli klar med den nya tillgänglighetsplanen

sammanträde.

Kommunledningen

styrdokument

i kommunen

det att arbetas

och revidera

med samtliga

En tillgänglighetsplan

har påbörjat

ett arbete

till dagens

med att se över alla

dessa under 2020, så under

styrdokument

året kommer

i kommunen.

ska staka ut en väg hur kommunen

ska arbeta

tilIgänglighetsfrågo5

presentera ett arbetssätt kring att inkludera

tillgängIighetsfrågan

i andra projekt

med

inom kommunen.

KTR g 7

Referensgruppens
*

Uppfarten

ärenden
till Hagaparken

beredningssynpunkt

vid övergångsstället:

då det är höjdskillnader

sprängs för att kunna ta fram

det är ett dåligt valt ställe ur
och marken

Var kommer
Lars-Olof
behovet
frågan

*

att placeras?
men att det finns inget konkret

om
förslag

i

Hur ofta hålls det genomförandeplaneringsmöte?
Petersson

Beläggningen

Plattor

ska ta reda på det och återkopplar

på gångbron

på järnvägsstationen

som ansvarar

saknas på trottoarerna

feIanmäIan/driftanmälan
och mer korrekt
*

istället.

om att det finns en ny diskussion

av ett nytt LSS-boende,

det är trafikverket
*

informerar

till en vändplan

ännu.

Lars-Olof
*

det nya LSS-boendet

Petersson

att det

den. Ett förslag/tanke från tiIlgänglighetsrådet

är om det går att utöka vägen vid huvudingången
*

kräver

sammanträden,

i frågan.

är sönder.

för bron, detta är anmält

till dem.

runt järnvägsstationen.

tar emot

det är en snabbare

dessa anmälningar,

väg att gå än att lämna över frågan till tiIIgängIighetsrådet.

Önskan om återrapportering
tiIIgängIighetsrådet

skriftligt

när saker är åtgärdade

diskuterar
vilka sorters

om innehållet
frågor

till tillgänglighetsrådet.

på tiIIgängIighetsrådets

som man ska arbeta

med.

Återrapportering sker efter förmåga/möjlighet till återkoppling, beroende
på instans som hanterar
samarbete

med remisseri

frågan.

Justerares

signaturer

vill se ett bättre

sakfrågor/beslutsärenden till rådet, diskussion

för om hur blir tillgängIighetsrådet
tillgängligheten

TilIgängIighetsrådet

i nämndernas

en remissinstans

politiska

beslut.

Utdragsbestyrkande

i frågor

som rör
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TiIIgängIighetsrådet

KTR 9 8

Övriga

ärenden

Charlotte

Widh

kommer

läste från

ut mer sällan,

OmsorgsförvaItningen
frågor

jobbar

om dokumentation

Lars-Olof

omsorgsnämndens

Petersson

på att få fram

i verksamheten

ska kolla

HRF har haft avlyssning

årsberättelse,

och att det har inte kommit

säger att information

ut något

nyckeltal

under

så att kunna

hösten.
mäta.

väcks.

upp om det finns

på alla äldreboenden,

någon

som jobbar

och funnit

med fritidsfrågor.

att Furuliden

saknade

helt

hörslinga.
Monika

Karlberg

samtliga

är hörselsamordnare

äldreboenden

i verksamheten,

och de är ansvariga

Allbohus

för frågan.

Monika

är hyresvärd

ska hålla utbildning

frågan.
Hembygdsföreningen
möjligheten

att få fram

Hembygdsföreningen
privata

i Moheda

näringslivet.

kommunstyrelsen

tillsammans

en lekplats
har fått

Under

samt

pengar

våren

kommer

med kommunstyrelsen

en skatepark

från

arvsfonden

det fattas

beslut

kan vara med och medfinansiera.

KTR 5 9

Sammanträdet

Justerares

signaturer

avslutas

,--,

7

tittar

på

vid Borslövsvallen.

allrnänna

Utdragsbestyrkande

för

samt från

om huruvida

det

i

