
 
 Sammanträdesprotokoll  1(4) 

Sammanträdesdatum 
2014-02-26 

Tillgänglighetsrådet 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen, 2014-02-26, kl 13.00-15.30 
   
Beslutande Gunilla Aronsson, ordf. Margaretha Ottosson, FUB 
 Ulla-Britt Hofvergård, HL Elsy Larsson, DHR 
 Ann Persson, DHR Anne-Marie Granath, FEB 
 Gerd Mahl-Nilsson, R Ulla Pereira-Jansson, HL 
   
   
   
   
Övriga deltagande Johan Sandell, sekreterare 

Torbjörn Karlsson, ÖSK § 6 
 
 

 
 
Utses att justera Gerd Mahl-Nilsson 

 
Underskrifter Paragrafer §§ 1 - 8 
  
Sekreterare 

  ____________________ 
Johan Sandell 

 
Ordförande ___________________________ 

 Gunilla Aronsson 
 
Justerande ____________________   

 Gerd Mahl-Nilsson  
  
  
  Anslag/Bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Tillgänglighetsrådet 

  
Sammanträdesdatum  2014-02-26 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-03- Datum för anslags nedta-
gande 

2014-04- 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift __________________________ 
 Johan Sandell 
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KTR § 1/2014 

Föregående protokoll, 2013-11-27 
 
Ordförande och sekreterare rapporterar om utvecklingen i de olika 
ärendena. 
 
 
KTR § 2/2014 
 
Ungdomsinflytande i Tillgänglighetsrådet 
 
Efter förra sammanträdet på fritidsgården fortsatte diskussionen 
om möjliga sätt att förnya Tillgänglighetsrådet. En möjlighet som 
lyftes var att samarbeta med skolan i dessa frågor. Exempelvis 
finns inom gymnasiets barn- och fritidsprogram elever som är en-
gagerade inom funktionshinderfrågor.  
 
För att ytterligare försöka bredda representationen gavs ordförande 
och sekreterare i uppdrag att författa ett brev till de handikappföre-
ningar som verkar i kommunen och idag inte är representerade i 
rådet. 
 
 
KTR § 3/2014 
 
Rapport om badplats för funktionshindrade 
 
Kommunstyrelsen har i beslut § 22/2014-02-04 beviljat 100 000 
kronor till anläggandet av en handikappanpassad badplats i Målil-
la. Detta är en fråga som länge drivits av Tillgänglighetsrådet och 
rådet ser mycket positivt på detta beslut. 
 
 
KTR § 4/2014 
 
”Policy för ökad tillgänglighet” och handlings-
plan 
 
Vid föregående sammanträde fick Tillgänglighetsrådet möjlighet 
att yttra sig över det förslag till ”Policy för ökad tillgänglighet” 
som tagits fram. Tillgänglighetsrådet tillstyrkte då förslaget och det 
har nu även godkänts i kommunfullmäktige.  För att ta fram den 
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handlingsplan som policyn föreskriver kommer föreningarna i 
Tillgänglighetsrådet att träffas för att diskutera lämpliga åtgärder. 
Förslaget får sedan behandlas av Tillgänglighetsrådet och slutligen 
kommunstyrelsen för godkännande. 
 
 
KTR § 5/2014 
 
Val av värdförening 
 
Till nya värdföreningar väljs DHR och Hjärt-Lung. 
 
 
KTR § 6/2014 
 
Besök av ÖSK 
 
Till dagens möte var förbundsdirektören vid ÖSK inbjuden men 
hon fick tyvärr förhinder med kort varsel. Istället närvarade Tor-
björn Karlsson från gata-parkavdelningen. Han rapporterade om 
genomförda och planerade tillgänglighetsåtgärder. Vissa ytterliga-
re åtgärder kommer att ske på gågatan och det finns även budget-
medel för mindre åtgärder på andra ställen.  
 
Vid mötet ifrågasattes kommunstyrelsens arbetsutskotts avslag på 
förslaget om handikapparkering vid kyrkan. Torbjörn meddelar att 
denna liksom övriga stadsplaneringsfrågor numera i första hand 
hanteras av planarkitekt Sara Dolk. Sara kommer därför att bjudas 
in till nästa sammanträde i Tillgänglighetsrådet. 
 
Elsy Larsson, DHR lyfter frågan om en besvärlig trottoarkant vid 
Tors Plan. 
 
Den nya placeringen av handikapparkeringarna på parkeringsplat-
sen bakom H-City anses inte helt tillfredställande. Denna parkering 
tillhör dock HKIAB och synpunkten får därför överlämnas dit. 
 
 
KTR § 7/2014 
 
Övriga frågor 
 
Följande frågor från föreningarna togs upp på mötet: 
 
Elsy Larsson, DHR önskar lyfta frågan om inköps av räddnings-
madrasser. Hon avser undersöka hur räddningstjänster ställer sig 
till behovet. 
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Regionförbundet planerar att driva frågan om en gemensam till-
gänglighetsguide och Hultsfred lyfts där fram som ett föregångs-
exempel. 
 
KTR § 8/2014 
 
Nästa sammanträde 
 
Om vädret tillåter planeras nästa sammanträde äga rum i Kalvkätte 
Trädgård som då även får möjlighet att informera om sin verksam-
het. Datumet för detta sammanträde blir troligen 4 eller 11 juni 
beroende på när skolavslutningarna infaller. 
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