
 
 Sammanträdesprotokoll  1(4) 

Sammanträdesdatum 
2014-06-04 

Tillgänglighetsrådet 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen, 2014-06-04, kl 13.00-16.00 
   
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 Anders Nilsson, Epilepsiföreningen  
   
   
   
Övriga deltagande Johan Sandell, sekreterare 

Peter Adolfsson, kultur- och fritidschef § 10-11 
Nicke Wainebro, VD AB Hultsfreds Bostäder § 12  
 
 

 
 
Utses att justera Ulla-Britt Hofvergård 

 
Underskrifter Paragrafer §§ 9-16 
  
Sekreterare 

  ____________________ 
Johan Sandell 

 
Ordförande ___________________________ 
 Gunilla Aronsson 
 
Justerande ____________________   

 Ulla-Britt Hofvergård  
  
  
  Anslag/Bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Tillgänglighetsrådet 

  
Sammanträdesdatum  2014-06-04 

 
Datum för anslags  
uppsättande 2014-07-15 Datum för anslags nedta-

gande 
2014-08-07 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift __________________________ 
 Johan Sandell 

 
 



 
 Sammanträdesprotokoll  2(4) 

Sammanträdesdatum 
2014-06-04 

Tillgänglighetsrådet 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
 

KTR § 9/2014 

Föregående protokoll, 2014-02-26 
 
Ordförande och sekreterare rapporterar om utvecklingen i de olika 
ärendena. 
 
Invigning av den handikappanpassade badplatsen vid Hesjön i Må-
lilla skedde den 18 maj och ca 100 personer deltog. Något som 
föreningarna i rådet gärna skulle vilja att badplatsen komplettera-
des med vore en så kallad badrullstol att låna. 
 
När det gäller förslaget om en Hälsans stig diskuteras om den 
vandringsled som redan finns i anslutning till naturreservatet Hu-
lingsryd skulle kunna vara ett alternativ. Kultur- och fritidschefen 
tar med sig den frågan. 
 
 
KTR § 10/2014 
 
Båtbrygga vid Strandlyckan 
 
Tillgänglighet.nu har inventerat tillgängligheten vid den prome-
nadbrygga som numera finns vid Strandlyckan. Denna brygga an-
ses idag inte vara fullt tillgänglig för funktionshindrade. Bland 
annat finns det alltför stora nivåskillnader och delvis saknas skydd 
mot avåkning. 
 
 
KTR § 11/2014 
 
Föreningsbidrag för handikappföreningar m m 
 
Till dagens sammanträde med Tillgänglighetsrådet var kultur- och 
fritidschef Peter Adolfsson inbjuden för att svara på frågor som 
berör hans verksamhet. 
 
På mötet lyftes frågan om föreningen Tillgänglighet.nu skulle 
kunna räknas som en handikappförening i bidragshänseende. Till-
gänglighet.nu som är en samverkansorganisation med bland annat 
de lokala handikappföreningarna som medlemmar räknas idag inte 
som en sådan organisation. I sammanhanget framhålls att Hults-
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freds kommun generellt har relativt generösa bidrag till såväl han-
dikappföreningar som andra föreningar. Eftersom Tillgänglig-
het.nu dock inte uppfyller gällande regler för föreningsbidrag har 
de tidigare hanterats separat av kommunstyrelsen. I kommunsty-
relsens senaste beslut om hyresbidrag till föreningen (KS § 
10/2013) framgick dock att föreningen framöver inte kan påräkna 
andra bidrag än de som utgår enligt kultur- och fritidsförvaltning-
ens regler. 
 
 
KTR § 12/2014 
 
Bostadsfrågor 
 
AB Hultsfreds Bostäders VD Nicke Wainebro presenterar bolagets 
pågående arbete med att skapa fler tillgängliga bostäder. Bolaget 
har på kommunens uppdrag bland annat ansökt om medel för in-
ventering av tillgängligheten i hela sitt bestånd av flerbostadshus. 
Flera projekt pågår för att både öka tillgängligheten i det befintliga 
lägenhetsbeståndet samt att bygga nya moderna, tillgängliga lä-
genheter. Möjligheten att bygga hissar undersöks i Mörlunda och 
Virserum medan nyproduktion av ett så kallat trygghetsboende 
planeras vid Strandlyckan.  Kommunen arbetar dessutom tillsam-
mans med Statens Bostadsomvandlings AB (SBO) om en eventuell 
ombyggnad av Mimerskolan och Strandskolan till trygghetsboen-
den.  
 
Tillgänglighetsrådets ledamöter gavs vid mötet möjlighet att ställa 
frågor till Nicke och då framfördes vikten av nyproduktion i ett 
ännu mer centralt läge i Hultsfred. Strandlyckan ligger tyvärr lite 
långt från den allmänna servicen enligt föreningarnas ledamöter. 
Dessutom diskuterades behovet av hissar på andra adresser som 
exempelvis Smala Gränd i Silverdalen. Husen där har redan idag 
relativt stora badrum och hissinstallation bedöms som möjlig att 
genomföra.  Önskemål om rökfria trappuppgångar och dörröpp-
nare i samtliga fastigheter framfördes också. 
 
 
KTR § 13/2014 
 
Åtgärdsprogram enligt ”Policy för ökad tillgäng-
lighet” 
 
Föreningarna i tillgänglighetsrådet har träffats och gått igenom det 
åtgärdsprogram som tidigare tagits fram av Tillgänglighetsrådet. I 
sammanhanget påminns dock om att programmet enligt instrukt-
ioner från kommunen måste kortas ned till ett fåtal tydliga och 
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genomförbara åtgärder. 
 
 
KTR § 14/2014 
 
Ungdomsfrågor 
 
Ordförande har varit i kontakt med barn- och utbildningschefen 
Cynthia Strömberg om möjliga sätt att lyfta ungdomsfrågor i till-
gänglighetsrådet. Cynthia kommer att bjudas in till rådets nästa 
sammanträde. 
 
 
KTR § 15/2014 
 
Övriga frågor 
 
Följande frågor från föreningarna togs upp på mötet: 
 
Elsy Larsson har återigen lyft frågan om räddningsmadrasser. Som 
tidigare rapporterats bedömer kommunens fastighetsförvaltning 
inte att behov föreligger. Ett skriftligt svar från Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund kommer att lämnas till Elsy samt till 
Tillgänglighetsrådet inom kort.  
 
Även utformningen av handikapparkeringen vid vårdcentralen dis-
kuterades. Nuvarande parkering har en olämplig lutning. 
 
 
KTR § 16/2014 
 
Nästa sammanträde 
 
Tillgänglighetsrådets nästa sammanträde äger rum onsdagen den 
24 september. Detta sammanträde är i första hand avsatt för en 
öppen föreläsning. 
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