
 
 Sammanträdesprotokoll  1(5) 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

Tillgänglighetsrådet 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Hultsfreds Fritidsgård, 2013-11-27, kl 13.00-16.10 
   
Beslutande Gunilla Aronsson, ordf. Mariette Fransson, R 
 Ulla-Britt Hofvergård, HL Elsy Larsson, DHR 
 Ann Persson, DHR Anne-Marie Granath, FEB 
 Gerd Mahl-Nilsson, R Anders Nilsson, Epilepsiföreningen 
 Margaretha Ottossson, FUB  
   
   
   
Övriga deltagande Johan Sandell, sekreterare 

Tommy Svensson-Pöder § 17 
Tommy Carlsson § 18 
 
 

 
 
Utses att justera Anders Nilsson 

 
Underskrifter Paragrafer §§ 16 - 25 
  
Sekreterare 

  ____________________ 
Johan Sandell 

 
Ordförande ___________________________ 

 Gunilla Aronsson 
 
Justerande ____________________   

 Anders Nilsson  
  
  
  Anslag/Bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Tillgänglighetsrådet 

  
Sammanträdesdatum  2013-11-27 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-12- Datum för anslags nedta-
gande 

2013- 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift __________________________ 
 Johan Sandell 
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KTR § 16/2013 

Föregående protokoll, 2013-05-22 
 
Ordförande och sekreterare rapporterar om utvecklingen i de olika 
ärendena. 
 
 
KTR § 17/2013 
 
Idéer för att engagera ungdomar i Tillgänglig-
hetsrådet 
 
Dagens möte hölls på Hultsfred fritidsgård där verksamhetschefen 
Tommy Svensson-Pöder berättade om hur de jobbar tillsammans 
med ungdomarna. Bland annat berättade han om de aktiviteter som 
de tidigare genomfört för att öka förståelsen för funktionshinder 
bland ungdomar. 
 
På länsmötet med tillgänglighetsråden var det flera kommuners råd 
som visade intresse för idén om ökat ungdomsinflytande. 
 
Som en start på projektet fick föreningarna i Tillgänglighetsrådet i 
uppdrag att om möjligt bjuda in någon yngre medlem i sin förening 
till nästa Tillgänglighetsråd. 
 
 
KTR § 18/2013 
 
Badplats för funktionshindrade 
 
Ansvarig chef inom kultur- och fritid Tommy Carlsson presentera-
de ett förslag för anläggande av en handikappanpassad badplats vid 
Hesjön i Målilla. Där har samhällsföreningen nyligen uppfört en 
handikapptoalett och föreningen är nu även engagerad i att utveck-
la badet ytterligare. Förslaget innebär bland annat inköp av en 
aluminiumramp som går ner i vattnet. Om finansieringen kan lösas 
är förhoppningen att badet kan stå klart till sommaren 2014. 
 
Tillgänglighetsrådet ställer sig mycket positiva till förslaget. 
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KTR § 19/2013 
 
Förslag till reviderat Tillgänglighetsprogram 
 
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till revidering av Till-
gänglighetsprogrammet vilket kommunstyrelsens arbetsutskott 
skickat till Tillgänglighetsrådet för yttrande. Dokumentet som be-
nämns ”Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun” inne-
håller generella riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med till-
gänglighetsfrågor. Ur policyn som utgår från kommunens vision 
och mål framgår bland annat följande:  
 
”I Hultsfreds kommun ska frågan om tillgänglighet genomsyra alla 
verksamheter.” 
 
Policyn bygger på FN:s 22 standardregler och utifrån den kommer 
även en särskild handlingsplan att tas fram och fastställas av kom-
munstyrelsen. 
 
Tillgänglighetsrådet ställer sig positiva till förslaget. 
 
 
KTR § 20/2013 
 
Hälsans stig 
 
Föreningarna i Tillgänglighetsrådet önskar åter lyfta frågan om 
anläggandet av en ”Hälsans stig”. Frågan behandlades av kom-
munfullmäktige § 125/2010-12-20 som avslog begäran av ekono-
miska skäl. Ska frågan åter drivas måste det ske i föreningarnas 
regi. 
 
 
KTR § 21/2013 
 
Val av värdförening 
 
Då tillgänglighetsrådets reglemente är under översyn avvaktas frå-
gan om val av ny värdförening. 
 
 
KTR § 22/2013 
 
Sammanträdesdatum 2014 
 
Tillgänglighetsrådet sammanträder enligt följande under år 2014: 
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- 26 februari 
- 28 maj 
- 24 september (utgår eventuellt till förmån för öppet hus) 
- 26 november 

 
 
KTR § 23/2013 
 
Rapport från värdföreningens öppna möte 
 
Gerd Mahl-Nilsson rapporterade från föreläsningen med ortoped 
Antony Molin om artros. Föreläsningen drog ca 180 personer. 
 
 
KTR § 24/2013 
 
Rapport från länsmöte i Oskarshamn 
 
Ordförande rapporterar från mötet med länets tillgänglighetsråd. 
Fler olika frågor lyftes, bland annat den om arvoden till ledamöter 
från föreningarna.  
 
 
KTR § 25/2013 
 
Övriga frågor 
 
Följande frågor från föreningarna togs upp på mötet: 
 
Frågan om räddningsmadrasser är utredd av ÖSK och inköp är i 
dagsläget inte aktuellt. 
 
När det gäller uppställning av containrar för klädinsamlingar är det 
fastighetsägaren som ska ge tillstånd. I anslutning till återvinnings-
stationerna är det FTI som ger sådant tillstånd. 
 
Återvinningsstationerna kommer finnas kvar även efter det att det 
nya insamlingssystemet införts. En viss justering av antalet och 
placering kan dock bli aktuell. 
 
Frågan om gatubeläggning på gågatan och vid Valhall lyftes. För 
närvarande planeras inga ytterligare åtgärder från kommunens 
sida. 
 
Med anledning av Kalla Faktas inslag om konsulter inom LSS som 
bistår kommunerna vid rättsprocesser kom frågan upp om dessa 
anlitats i Hultsfreds kommun. Enligt svar från ansvarig chef har 
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den aktuella konsulten enbart anlitats för utbildningar och det har 
då det ej funnits anledning att ifrågasätta hans lämplighet. I rätts-
processer mellan kommunen och enskilda har de dock aldrig anli-
tats. Vidare får enskilda som fått avslag på begäran om stöd enligt 
LSS alltid hjälp och stöd att överklaga beslutet. 
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