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Plats och tid Kommunhuset, Revelj, 2013-05-22, kl 13.00-15.50 
   
Beslutande Gunilla Aronsson, ordf. Mariette Fransson, R 
 Ulla-Britt Hofvergård, HL Elsy Larsson, DHR 
 Ann Persson, DHR Marie Elf-Elgstrand, RBU  
 Gerd Mahl-Nilsson, R 

 
Johan Elf-Elgstrand, RBU 

   
   
   
   
   
Övriga deltagande Johan Sandell, sekreterare 

Tommy Carlsson § 11 
 

 
 
Utses att justera Marie Elf-Elgstrand 

 
Underskrifter Paragrafer §§ 8-15 
  
Sekreterare 

 ____________________ 
Johan Sandell 

 
Ordförande ___________________________ 

 Gunilla Aronsson 
 
Justerande ____________________   

 Marie Elf-Elgstrand  
  
  
  Anslag/Bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillgänglighetsrådet 

  
Sammanträdesdatum 2013-05-22 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013- Datum för anslags nedta-
gande 

2013- 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift __________________________ 
 Johan Sandell 
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KTR § 8/2013 

Föregående protokoll, 2013-02-27 
 
Ordförande och sekreterare rapporterar om utvecklingen i de olika 
ärendena. 
 
 
KTR § 9/2013 
 
Politisk representation i Tillgänglighetsrådet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i början av året att 
minska antalet arvoderade politiker i tillgänglighetsrådet så att 
numera enbart kommunstyrelsens representant erhåller arvode. 
 
Rådets föreningsrepresentanter ser gärna att även övriga nämnder 
åter representeras på mötena. Åtminstone vissa nämnder har tidiga-
re själva finansierat sina ledamöters arvoden. Något formellt beslut 
om detta finns troligen inte men sekreteraren återkommer i frågan 
på nästa sammanträde. 
 
 
KTR § 10/2013 
 
Idéer för att engagera även ungdomar i Tillgäng-
lighetsrådet 
 
Ordförande rapporterar om diskussioner med Tommy Svensson-
Pöder, chef för fritidsgården, om olika idéer för att utveckla och 
bredda tillgänglighetsrådet. Rådet är inbjudet att hålla ett kom-
mande sammanträde på fritidsgården där Tommy kan informera 
vidare om detta. 
 
 
KTR § 11/2013 
 
Badplats för funktionshindrade samt övriga frå-
gor rörande sportanläggningar 
 
Till dagens sammanträde var Tommy Carlsson, Kultur- och fri-
tidskontoret, inbjuden för en diskussion om en eventuell badplats 
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för funktionshindrade. Tommy har tillsammans med ÖSK kom-
munstyrelsens uppdrag att bereda detta ärende.  
 
Rådet noterar att ärendet nu utvecklas positivt och det finns kon-
kreta planer för hur frågan ska handläggas. 
 
Under mötet diskuterades också möjligheten att söka finansiering 
från Allmänna Arvsfonden. Fonden har nyligen gått ut med en 
uppmaning till kommuner och föreningar att söka pengar just för 
åtgärder av denna typ. Att badplatsen dessutom skulle komma två 
av fondens prioriterade grupper, funktionshindrade och inte minst 
funktionshindrade ungdomar, till del borde ge goda chanser att få 
igenom en eventuell ansökan om medel från fonden. För att ytter-
ligare förstärka chanserna till bidrag är RBU beredda att ställa upp 
som medsökande om detta skulle bli aktuellt. 
 
Tommy svarade även på frågor om skyddsräcke på läktaren i Ha-
gadals sporthall samt om trapphissen i Hagadal vilken idag har en 
låg tillåten maxvikt. I båda fallen pågår undersökning av möjliga 
åtgärdsalternativ. 
 
 
KTR § 12/2013 
 
Lokal för FUB 
 
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, 
FUB, har framfört önskemål om att tillgänglighetsrådet ska lyfta 
frågan om framtiden för Föreningshuset vid Knektagården. 
 
Denna fråga har nyligen behandlats av kommunstyrelsens arbetsut-
skott som utsett kultur- och fritidschef Peter Adolfsson som kon-
taktperson för föreningarna som hyr i föreningshuset. 
 
Att engagera sig i enskilda föreningars lokalfrågor ingår inte i till-
gänglighetsrådets uppdrag och föreningen rekommenderas därför 
att vända sig till ovanstående person om de har funderingar kring 
detta. 
 
 
KTR § 13/2013 
 
Uppföljning av tillgänglighetsrådets skrivelse 
om tillgänglighetsåtgärder i Hultsfreds tätort 
 
Tillgänglighetsrådet skickade i oktober 2012 en skrivelse till 
kommunstyrelsen om behovet av två olika tillgänglighetsåtgärder i 
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Hultsfred tätort. 
 
Kommunstyrelsen har nu efter yttranden från ÖSK och planarki-
tekten tagit beslut i frågan. När det gäller gatstenarna vid bibliote-
ket kommer de trasiga stenarna att bytas ut medan torget i övrigt 
behålls oförändrat. 
 
I fråga om parkeringsmöjligheter vid kyrkan beslutade kommun-
styrelsen i enlighet med yttrandet att inte vidta några åtgärder. I 
yttrandet motiveras detta av främst estetiska skäl, se nedan, samt 
även av trafiksäkerhetsskäl samt att parkering redan idag finns i 
närområdet. 
 
”En stor fördel med Östra och Västra Långgatan är den fina grö-
na vägen som separerar gång- och cykelväg från körbanan. Det 
unika med den är att den löper nästintill genom hela samhället och 
brytpunkter förekommer endast vid gatukorsningar. Den ”gröna 
vägen” bör inte förstöras eller brytas då den utgör en god estetisk 
och praktisk tillgång för hela samhället.” 
 
Tillgänglighetsrådet noterar kommunstyrelsens beslut men anser 
samtidigt fortfarande att behov finns av åtminstone en handikapp-
parkering, vilket ska meddelas kommunstyrelsen. 
 
Till sammanträdet i november ska förbundsdirektör Helena Gry-
bäck Svensson inbjudas till rådet för att informera om bland annat 
denna fråga. 
 
 
KTR § 14/2013 
 
Program för öppet hus 
 
Gerd Mahl-Nilsson presenterar preliminära planer för ett öppet hus 
om artros på Valhall i slutet av september. Definitivt datum kom-
mer senare då detta beror på när lämplig ortoped har möjlighet att 
medverka. 
 
Arrangemanget ska marknadsföras på lämpligt sätt både från värd-
förenings sida och via kommunens kanaler. 
 
 
KTR § 14/2013 
 
Information av Hjärt- och lungsjukas förening 
 
Ulla-Britt Hofvergård berättade om Hjärt- och lungsjukas förening 
och dess verksamhet. Föreningens verksamhet omfattar bland an-
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nat hälsofrämjande aktiviteter som gymnastik vilket lockar även de 
som inte själva har en hjärt- eller lungsjukdom. 
 
Till nästa möte får Margaretha Ottosson, Föreningen barn, unga 
och vuxna med utvecklingsstörning, i uppdrag att hålla ett liknande 
föredrag. Observera att nästa ordinarie möte är den 27 november 
då septembermötet utgår på grund av öppet hus. 
 
 
KTR § 15/2013 
 
Övriga frågor 
 
Kritik framfördes mot läsbarheten på kommunens nya webbplats 
där vissa färgkombinationer är svåra att läsa för de med synned-
sättning. Sekreteraren kontrollerar med kommunens webbansvari-
ga. 
 
En lägesrapport gavs om tillgänglighetsguiden vilken framöver 
kommer att uppdateras i regi av föreningen Tillgänglighet.nu. 
 
Klagomål framfördes på att stationshusets väntsal hölls låst under 
morgonen den 20 maj under en tid då den enligt anslag ska hållas 
öppen. Sekreteraren återkommer även i denna fråga. 
 
 

 


