
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-23 1(4)

Kommunala  tillgänglighetsrådet

Plats  och  tid Samrnanträdesrummet  Salen,  Alvesta  kornmun,  Centralplan  l,  Alvesta.

Den  23 maj  2019,  kl.  13:30-15.00

Ajournering  kl.

Justeradeparagrafer HH 14-19

Beslutande Thomas  Haraldsson  (C),  ordförande  och  representant  från  kommunstyrelsen

Veronika  Kobak  (M),  samhällsbyggnadsnämnden

Edina  Maslac  (S)  sarnhällsbyggnadsnämnden

Nina  Rydström  (C),  utbildningsnämnden

Mats  Martinsson  (S),  kulhir-och  fötidsnämnden

Mikael  Lindberg  (C),  omsorgsnämnden

Stig  Jacobsson  (L)  nämnden  för  arbete  och  lärande

Representanter  från
referensgrupperna

Karl-Eric  Johansson,  DHR

Tornmy  Bolander,  neuroföreningen

Jenny  A11d6n,  neuroföreningen

Charlotte  Bengtsson,  FUB

Charlotte  Widh,  autism  &  aspbergerföreningen

Per-Olof  Ask,  HRF

Kennert  Nilsson,  HLF

Lena  Johansson,  reumatikerna

Övr!ga närVarande  Adam  Svedlund,  nämndsekreterare

Gunnar  Näsström  Hopstadius,  förvaltningen  för  sarnhällsbyggnad

Erik  Malm,  förvaltningen  för  samhällsbyggnad

Utses att justera Per-Olof  Ask,  HRF
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Tid och plats  för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  lO  juni  2019  kl.  08.00  på

kommunledningsförva1tningen  i Alvesta  komrnun

Adam  Svedlun

Thozas Haral (C)
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Per-Olof  As
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Justeringspersonemas  signahir
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Kommunala  tillgänglighetsrådet

KTRg14

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Mötet  öppnas

C)rdförande  Thomas  Haraldsson  (C)  hälsar  välkornmen  och  förklarar

mötet  öppnat.

KTR  g 15

Val  för  justering

Ordförande  frågar  tillgänglighetsrådet  om  Per-Olof  Ask,  HRF  kan

utses  som  justerare  av samrnanträdets  protokoll.

Beslut

Tillgänglighetsrådet  beslutar  att  utse  Per-Olof  Ask,  HRF  som

justerare.

KTR  g 16

Referensgruppens  ärenden

Referensgnippens  tar  upp  ärenden  från  sitt  senaste  sammanträde.  Det

diskuteras  särskilt  kring  en stång  i anslutning  till

varmvattenbassängen.  Mats  Martinsson  (S) svarar  att  frågan  är väckt

på  kultur-och  fritidsförvaltningen  för  vidare  hantering.

Trottoarkanterna  vid  kyrkan  och  församlingshemmet  i Moheda,  samt

frågan  om  utrustning  och  belysning  vid  lekplatsen  på Lärkgatan  i

Moheda  tas upp.  Förvaltningen  för  samhällsbyggnad  svarar  att  ingen

lekplats  i kommunen  är belyst  och  att  belysning  på samtliga  lekplatser

är förknippat  med  en stor  kostnad.

Vidare  diskuteras  kring  det  nya  LSS-boendet  på tredje  våningen  i ett

av  hyreshusen  på Rönnemyr.  Det  diskuteras  att  man  har  varit  i kontakt

med  arkitekterna  angående  det  praktiska  med  att  boendet  är beläget  på

tredje  våningen.

Referensgnuppen  tar  upp  frågan  om  hörselslingor  i kommunens  olika

lokaler.  Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  tar  med  sig  frågan  till

kommunens  lokalstrateg.

Beslut

Tillgänglighetsrådet  noterar  informationen.

Justeringspersonenias  signatur
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Tillgänglighetsplan

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Referensgnuppen  fick  i uppdrag  vid  förra  sammanträdet  att kolla  i den

befintliga  tillgänglighetsplanen.

Tillgänglighetsplanen  gällde  fram  till  och  med  december  2018.

Ordförande  ska ta med  frågan  gällande  tillgänglighetsplan  till  berörd

tjänsteman  i komtnunen  med  målet  att  ha ett utkast  till

tillgänglighetsplan  till  nästkommande  sammanträde.

Beslut

Tillgänglighetsrådet  noterar  informationen.

KTRg18

Övriga  ärenden

Kennert  Nilsson,  HLF  informerar  Tillgänglighetsrådet  om

tillgänglighetsguiden.  Information  om  detta  ska föras  vidare  till

kommunens  näringslivsansvarig.

Det  informeras  även  om  ett  statsbidrag  avsatt  till  funktionsnedsatta.

Om  man  som  komrnun  inte  rekvirerar  pengar  omfördelas  dessa  till

andra  kommuner.  Det  diskuteras  hur  det  ser ut i Alvesta  vilket  ska

följas  i Omsorgsnämnden.

KTR  g 19

Sammanträdet  avslutas

Ordförande  tackar  för  dagens  sammanträde  och  förklarar

samn'ianträdet  avslutat.

Justeringspersonenias  signatur
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