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Kommunala  tillgänglighetsrådet

Plats  och  tid Sarnmanträdesrummet  Stenlyckeskolan,  Alvesta  kommun,  Gärdesvägen  4,
Alvesta.

Den  15 mar  2018  kl. 13.30-14.35

Justerade paragrafer  16

Beslutande Thomas  Haraldsson  (C),  ordförande  och  representant  från  kornrnunstyrelsen
Hagart  Valtersson  (C),  representant  från  nämnden  för  saml'iällsplanering
Björn  Tisjö  (M),  representant  från  utbildningsnämnden

Stig  Jacobsson  (L),  representant  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

Representanter  från
referensgrupperna

Leif  Jönsson,  HRF

Ulla  Johansson,  RE{JM

Sven-Olof  Nilsson,  HLF

Ann-Margreth  Malmborg,  NEURO

Charlotte  Widh,  Autism/Aspberger

Karl-Erik  Johansson,  DHR

Charlotte  Bengtsson,  FUB

Helen  Gustafsson,  SRF

Övr!ga närVarande Therese  Löfqvist,  sekreterare

Mats  Hoppe,  Förvaltningschef

Guru'iar  Näsström  Hopstadius,  trafiktekniker

Emil  Malm,  trafikingenjör

Utses  att  justera Leif  Jönsson,  HRF
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Tid och plats för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  5 april  2018  klockan  13:00  på

komzu4"dningsförva1tningen  i %resta kommun

Thomas 0äraldsson (C)

Justeringspersonemas  signatur
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Mötet  öppnas

Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  hälsar  välkommen  och  förklarar

mötet  öppnat.

KTR  g 2

Val  för  justering

Ordförande  frågar  ti1lgäng1ighetsrådet  om  Leif  Jönsson  kan  utses  som

justerare  av sammanträdets  protokoll.

Beslut

Ti1lgänglighetsrådet  beslutar  att  utse  Leif  Jönsson  som  justerare.

KTR  g 3

Information  om  arbetet  vid  Centralplan

Emil  Malm,  trafikingenjör,  informerar  om  arbetet  som  kornmer  att

starta  upp  vid  Centralplan.  Det  kornmer  att  ske  en förändring  av

parkeringar,  plats  för  taxi  och  belysning.  Det  kommer  att  bli  en ökad

mängd  cykelparkeringar.

Frågor  ställs  om  placeringen  av avsläppningsplatsen  som  ska

tillkomrna  och  hur  den  är ur  ett  tillgäng1ighetsperspektiv.  Oktober-

november  är tidsplanen  för  när  ombyggnationen  ska  vara  fördigställd.

Förhandlingar  pågår  gällande  SJ:s  parkeringar.  Emil  tar  med  sig

frågan  om  färdtjänstparkeringar.

KTR  g 4

Referensgruppens  ärenden

Tillgänglighetsrådets  referensgnipp  har  vid  sitt  möte  den  21 februari

2018  beslutat  att  följande  ärenden  ska  behandlas  på

ti11gänglighetsrådet:

Vidare  arbete  med  rapporten  om  tillgänglighet  i Alvesta

Något  vidare  arbete  med  rapporten  gällande  tillgänglighet  i Alvesta

som  presenterades  vid  föregående  möte  har  inte  inletts,  men

ordföranden  väcker  frågan  om  möjligheten  till  att  genomföra  en

ti1lgäng1ighetsvandring.

Justeringspersonemas  signatur
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Problemen  med  gångtunneln  i Moheda

Gällande  åtgärdandet  av  problemen  med  gånghinneln  iMoheda

informerar  trafikingenjören  om  att  problemen  kommer  att  åtgärdas

under  2018.

Möteslokal  för  referensgruppen

Då  referensgnippen  inte  har  kvar  sin  tidigare  möteslokal  informerar

ordföranden  om  att  för  referensgnippen  finns  möjlighet  att  boka

sarnmanträdesrurnmet  Salen  ikornmurföuset,  bola'iing  sker  via

komrnunens  växel.

Handikapplatser  vid  furuliden

Fr?tgt  ställs  om  varför  det  inte  finns  kvar  några  handikapplatser  vid

Furuliden.  Mats  Hoppe,  förvaltningschef,  besvarar  frågan.

Fråga  om  LSS

Mats  Hoppe,  förvaltningschef  för  omsorgsförvaltningen,  informerar

om  hur  komrnunen  arbetar  med  LSS.  Från  och  med  årsskiftet  är

funktionsfrågan  en egen  verksamhet,  med  egen  budget  och  ledning.

Personalen  har  inte  minskat  i antal,  och  6-8  personer  kornmer  att

utbildas  till  stödpedagog,  ny  utbildning  med  inriktning  mot  LSS.

Hagart  Valtersson  (C)  väcker  frågan  om  de två  domar  som  gett  utslag

i frågan  om  LSS.  Mats  Hoppe  besvarar.

Fråga  från  föregående  möte

Frågan  från  föregående  möte  gällande  badhuset  besvaras  på

nästkornrnande  möte.

Sven-Olof  Nilsson  frågar  om  möjligheterna  för  att  betala  kontant  i

Alvesta  vid  fritidsaktiviteter.  Ordföranden  besvarar  frågan.

Justeringspersonemas  signatur
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Övriga  ärenden
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Ordförande  frågar  tillgänglighetsrådet  om  det  är någon  representant

som  har  några  övriga  ärenden  som  de vill  diskutera  på dagens  möte.

Mötesdeltagarna  väcker  följande  frågor/informerar  om:

*  Helen  Gustavsson  frågar  om  protokollen  kan  publiceras  på

hemsidan.  Sekreteraren  för  tillgänglighetsrådet  tar  med  sig  frågan.

*  Hagart  Valtersson  (C)  önskar  att  möteslokalerna  för

ti1lgänglighetsrådet  sprids  i kornmunen.  Synpunkten  noteras  och

möjligheterna  för  detta  ska  undersökas.

@ Information  om  att det gått  rit  inbjudan  till  daglig  verksarnhet  till

invigning  av nationalparken.

*  Fråga  ställs  om  hur  arbetet  går  med  til1gäng1ighetsplanen.

Ordföranden  tar  med  sig  frågan.

KTR  g 6

Sammanträdet  avslutas

Ordförande  tackar  för  dagens  sarnrnanträde  och  förklarar

sarni'nanträdet  avslutat.

Justeringspersonernas  signatur
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