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Sammanträdesdatum 
2013-02-27 

Tillgänglighetsrådet 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen, 2013-02-27, kl 13.00-15.15 
   
Beslutande Gunilla Aronsson, ordf. Margareta Ottosson, FUB 
 Ulla-Britt Hofvergård, HL Elsy Larsson, DHR 
 Ann Persson, DHR Anne-Marie Granath, FEB 
 Gerd Mahl-Nilsson, R Marie Elf-Elgstrand, RBU 
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Johan Sandell, sekreterare 

 

 
 
Utses att justera Anne-Marie Granath 

Ann Persson 
Underskrifter Paragrafer §§ 1-7 
  
Sekreterare 

  ____________________ 
Johan Sandell 

 
Ordförande ___________________________ 

 Gunilla Aronsson 
 
Justerande ____________________ ____________________  

 Anne-Marie Granath Ann Persson 
  
  
  Anslag/Bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Tillgänglighetsrådet 

  
Sammanträdesdatum  2013-02-27 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013- Datum för anslags nedta-
gande 

2013- 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift __________________________ 
 Johan Sandell 
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KTR § 1/2013 

Föregående protokoll, 2012-11-21 
 
Ordförande och sekreterare rapporterar om utvecklingen i de olika 
ärendena. 
 
 
KTR § 2/2013 
 
Förslag om anordnande av badplats för funk-
tionshindrade 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-29 att inte bevilja något extra 
anslag utan att istället ge fritidskonsulent Tommy Carlsson och 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att bereda för-
slaget.  
 
Tillgänglighetsrådet önskar vara delaktiga i detta ärendes hand-
läggning även fortsättningsvis. Rådet önskar också förtydliga sitt 
ställningstagande för sjön Hulingen som lämplig plats för den före-
slagna badplatsen. 
 
 
KTR § 3/2013 
 
Anmälningsärenden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit två olika beslut som be-
rör tillgänglighetsrådets område vilka presenteras av rådets sekre-
terare. 
 
Dels har arbetsutskottet i beslut § 348/2012-11-27 beslutat att 
minska antalet politiker i tillgänglighetsrådet så att i normalfallet 
enbart ordförande har rätt att närvara med arvode. 
 
I fråga om aktivitetsbidrag till handikappföreningar har arbetsut-
skottet i beslut § 17/2013-01-22 gått tillgänglighetsrådet m fl till 
mötes och beslutat att handikappföreningar även fortsättningsvis 
ska ha rätt till detta bidrag. 
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KTR § 4/2013 
 
Rapport från länssamverkan 
Ordförande rapporterar ur protokollet från mötet i Oskarshamn där 
bland annat trafikfrågor, hjälpmedelsnämnden och FN-
konventionen ”Agenda 50” diskuterades.  
 
Även frågan om ”Grönt kort” för färdtjänst diskuterades. Anne-
Marie Granath har enligt uppdrag från rådet också skickat en sepa-
rat skrivelse till KLT om detta och även erhållit svaret att förslaget 
kommer att beaktas i samband med kommande budgetprocess. 
Frågan kan eventuellt komma att lösas genom ett införande av 
”länsfärdtjänst”. 
 
Nästa samverkansmöte äger rum i Mönsterås den 18 april. 
Då medverkar ordförande och Gerd Mahl-Nilsson. 
 
 
KTR § 5/2013 
 
Tillgänglighetsguiden 
En revidering av tillgänglighetsguiden har skett och den nya ver-
sionen finns tillgänglig för allmänheten på 
http://tillganglighet.hultsfred.se. 
 
En mer komplicerad fråga är dock hur guiden kan hållas uppdate-
rad i framtiden och vilken detaljnivå det ska vara på informationen 
i den. 
 
Tidigare önskemål om att även hjärtstartare ska finnas med i gui-
den upprepades. 
 
Ordförande får i uppdrag att ta kontakt med informationsstrateg 
Thorbjörn Svahn och frågan får sedan återkomma på rådets möte i 
maj. 
 
 
KTR § 6/2013 
 
Frågor från föreningarnas representanter 
Föreningsrepresentanten Marie Elf-Elgstrand ställde inför rådets 
möte en fråga om tillgängligheten i uppehållsrummet på Albäcks-
skolan i Hultsfred. 
Detta är beläget i ett skyddsrum med ett antal trappsteg ned till 
ingången. 
 
Rådets sekreterare har tagit kontakt med skolans rektor och fått 



 
 Sammanträdesprotokoll  4(4) 

Sammanträdesdatum 
2013-02-27 

Tillgänglighetsrådet 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

besked om att rummet är tillgängligt även för rörelsehindrade ge-
nom den ramp som placeras ut vid behov. Om så önskas skulle 
rampen enligt besked även kunna vara permanent utlagd men det 
upplevs mer praktiskt att enbart ha den framme när behov finns. 
 
Lägesrapport önskas i fråga om reglerna för uppställningen av con-
tainrar för klädinsamling samt när det gäller frågan om parker-
ingsmöjligheter vid kyrkan i Hultsfred. Dessa frågor diskuterades i 
tillgänglighetsrådet under hösten och behandlas av Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund, ÖSK. 
 
Därutöver önskas också information om framtiden för förenings-
huset så att föreningarna med verksamhet där kan planera för fram-
tiden.  
 
 
KTR § 7/2013 
 
Presentation av förening 
Anne-Marie Granath, Elöverkänsligas förening i Kalmar län, höll 
ett kort föredrag om elöverkänslighet som beskrev bland annat den 
historiska bakgrunden, sjukdomens symtom och vad de drabbade 
kan göra för att lindra/förebygga besvären. Även föreningens stöd-
verksamhet för de drabbades familjer berördes.  
 
Till nästa möte får Ulla-Britt Hofvergård, Hjärt- och Lungsjukas 
förening, i uppdrag att hålla ett liknande föredrag. 
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