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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-10-03
Kommunala

1 (A)

tilIgänglighetsrådet

Plats och tid

Sammanträdesrummet
Den 3 oktober

Salen, Alvesta

2019, kl. 13:30-

kornmun,

Centralplan

1, Alvesta.

14:30

Justerade
paragrafer% 2025
Beslutande

Thomas
Edina
Nina

Haraldsson

Maslac

(C), ordförande
och representant
(S), samhällsbyggnadsnämnden

Rydström

från kommunstyrelsen

(C), utbildningsnämnden

Mats Martinsson

(S), kultur-och

fritidsnämnden

m,ikaelLindberg(C),omsorgsnämnden
>s
-bW
Stig Jakobsson

Representanter
från
reTerensgrupperna

Karl-Eric

Johansson,

Lena Johansson,
Tomrny

Bengtsson,
Widh,

Gunnar
Utses

,=,:'7

att justera

Ask,

Per-Olof

FUB

autism
HLF

Glusniewska,

Näsström
Ask

& aspbergerföreningen

HRF

Nilsson,

Magdalena

DHR

neuroföreningen

Charlotte
Kennert

/

neuroföreningen

Charlotte
Per-Olof

för arbete och lärande

reumatikerna

Bolander,

Jenny Alldfö,

ÖvriganärVarande

(L), nämnden

nämndsekreterare

Hopstadius,

förvaltningen

för samhällsbyggnad

Sle>s.g

m:.,,ivest,,aun
f

Sammanträdesprotokoll

2019-05-23
Kommunala

tillgänglighetsrådet

Tid och plats för
justering

Den 14 oktober

2019

Sekreterare
Glusniewska

Ordförande
Tho

Haraldsson

Justerare
Per-Olof

Justeringspersonemas

på

kommunIedningsförvaltningen

Magtlmna

signatur

Ask

Sida

Sammanträdesdatum

i Alvesta

kornrnun

2(4)

SammanträdesprotokolI

f

Sida

Sammanträdesdatum

2019-05-23
Kommunala

3(4)

tillgängIighetsrådet

KTR 5 20
Mötet

öppnas

Ordförande

Thomas

Haraldsson

(C) hälsar välkornmen

och förklarar

mÖtet Öppnat.

g 21

KTR
Val

för

justering

Ordförande
justerare

frågar

tillgänglighetsrådet

av sammanträdets

om Per-Olof

Ask kan utses som

protokoll.

Beslut
Tillgäng1ighetsrådet

beslutar

att utse Per-Olof

Ask som justerare.

KTR 5 22
Referensgruppens

ärenden

Referensgnippen

tar upp frågor

firån sitt sarnmanträde:

*

ÖvergångsställeiAlvestaochvidMohedakyrkan

*

Uppfarten

*

Många

*

Cykelväg

*

Bron

till Hagaparken

övergångsställen

är dåligt

markerade

eller slitna

på Hagavägen

i Moheda

Sarnhä1lsbyggnadsförva1tningen
Referensgruppen

tar med sig frågorna.

tar också upp frågan

Mohedakyrkan,

men frågan

om spegel vid korsningen

vid

berör trafikverket

och det ingår inte i den
kommunala
kompetensen.
Sarnhällsbyggnadsförva1tningen
redogör att
frågan redan har tagits upp med trafikverket
men har blivit nekad.
Referensgnippen
*
*

tar upp frågor

Hur använder

LSS granskningen
information

Omsorgsnämnden
*

kornmunen

den statliga

som genomfördes

som delvis

bidraget
av PWC

som vi får
inkluderar

inte stärnmer

tar med sig frågorna.

På regionsammanträdet
hur kornmuner

jobbar

med sig frågorna
sammanträde,

Justeögspersonemas

om LSS:

signatur

??O

för referensgnippen
med brukarinflytande.

och diskussionen

kom

det frågor

Ordförande

tas upp på nästa

tar

om

Sammanträdesprotokoll

m:,.,vest,aun
f

Sida

Sammanträdesdatum

2019-05-23
Kommunala

4(4)

tillgänglighetsrådet

Frågor

*

om hagagården

Ordförande

redogör

Hagagården

och de nya taxorna

tas också

för tillgänglighetsrådet

kommer

att fungera

upp.

om hur

utifrån

kornmunfullmäktiges

beslut KF 2019-09-24 4126.
g

KTR

23

Tillgänglighetsplan
Ordförande

presenterar

förslag

till

ti1lgänglighetsplanen.

Beslut
Förslaget

till

tillgänglighetsplanen

referensgnippen

och till

skickas

gnippledarna

till

alla representanter

för de politiska

från

partierna

för

samråd.

g

KTR

24

Övriga

ärenden

Referensgnippen
fortfarande

tar upp

inte

är klar.

frågan

om att lekplatsen

i Moheda

Samhä1lsbyggnadsförva1tningen

tar med

sig

firågan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
frågan

om ledstången

uppdaterar

i varmbassängen.

beställningen

är på väg.

Hörselslingor

i alla äldreboenden

tillgänglighetsrådet

Problemet

bör ses över.

i

är hanterat

Ordförande

och

tar med

frågan.
Referensgnippen
Spirran

tar också

och den dåliga

Omsorgsnämnden
Nästa

KTR

tar med

samrnanträde

g

frågan

om renoveringen

för bnikarna

under

sig frågan.

är 21 november

Ordförande
sarnmanträdet

2019.

signatur

avslutas
tackar

för dagens

avslutat.

sammanträde

av boendet

renoveringstiden.

25

Sammanträdet

Justeigspersonemas

upp

miljön

och förklarar

sig

