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Tillgänglighetsrådet 

Plats Stora sammanträdesrummet, kommunhuset 

Datum Onsdag den 5 september 2018, klockan 14.00 – 16.05 (lokalen 
tillgänglig från klockan 13.00) 

Deltagare Elisabeth Cima Kvarneke (V) 
ordförande  
Gunilla Karlsson (C) vice 
ordförande 
Jeanette Lindh (KD) ledamot 
Tommy Strand (VIS) 
Christer Andersson (VIS) 
 

Anders Engström (SRF) 
Melvin Selander (HLR) 
Inger Johansson (RTP) 
Ingbritt Karlsson (BCF) 
Arna Björnsdottir, heminstruktör 
Åsa Strömberg, sekreterare 
Ann-Katrin Ståhl, 
verksamhetsområdeschef 

§ 1 Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Hur reviderad och aktuell är kommunens tillgänglighetsplan? Gunilla 

Karlsson vill diskutera kontanthanteringen i kommunen. 

§ 2 Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Rådet går igenom föregående mötes anteckningar och lägger dem till 

handlingarna. 

§ 3 Verksamhetsinformation 

Information från verksamhetsområdeschef Ann-Katrin Ståhl. Hon 

rapporterar om sommarens problematik med värmen och bemanning. Det 

blir allt svårare att rekrytera kontaktpersoner. Ann-Katrin Ståhl berättar kort 

om Drömhotellet och de ungdomar som bott där (boendet stängdes den 1 

september). Tillgänglighetsplanen ska revideras för varje mandatperiod 

(senast reviderad 2014). 

§ 4 Information från Synskadades Riksförbund 

Anders Engström, ombudsman/verksamhetsutvecklare SRF Kalmar län 

informerar om arbetet i föreningen. 

§ 5 Heminstruktör 

Arna Björnsdottir är heminstruktör som arbetar med syn- och hörselskadade. 

Ofta vid hembesök men man kan även besöka henne på kontoret. Hon tycker 

det är viktigt att sprida information om tjänsten då väldigt få, även inom den 
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egna verksamheten, vet om att den finns. Rådet tycker att man bör informera 

kommuninvånarna genom till exempel tidskriften ”Din kommun”.  

§ 6 Tillgänglighetspriset 

Nomineringar ska skickas in till den 23 november så att vinnare kan utses på 

mötet den 28 november. Prisutdelningen ska ske den 18 december på 

kommunfullmäktige och rådet vill att den sker på scen i aulan så att 

ceremonin kan spelas in och sändas.  

§ 7 Ordförandes punkt 

Tillgänglighetsrådets sida på kommunens hemsida är fortfarande inte 

uppdaterad. Inga minnesanteckningar finns heller ute från den 6 september 

2017 (två olika då en gäller tillgänglighetsvandringen). Diskussion följer om 

vilken form rådet kommer att få i och med den nya organisationen.   

§ 8 Övriga frågor 

Marita Engstrand (fritidssamordnare) vill att rådet får information om en 

kortare länk till Habiliteringens fritidswebb: www.ltkalmar.se/fritid  

Det har kommit en inbjudan till konferens om strategiskt samtal om 

funktionshinder och tillgänglighetsfrågor (Kosta den 27 november 2018) 

Inbjudan skickas ut till samtliga rådsmedlemmar.  

Gunilla Karlsson vill diskutera hanteringen av kontanter i kommunen. 

Kontanter tas inte längre emot när man ska köpa varor eller tjänster i 

kommunen. Pensionärsrådet har tagit upp den här frågan och överlämnat den 

till kostverksamheten som sköter det. Tillgänglighetsrådet stödjer 

Pensionärsrådet i denna fråga då det även drabbar detta rådets medlemmar. 

Rådet ber om en återkoppling när verksamheten har kommit fram till något. 

§ 9 Nästa möte 

Nästa möte är den 28 november 2018 klockan 14.00 i Stora 

sammanträdesrummet.  

§ 10 Avslutning 

Ordförande tackar alla för att de kom och önskar dem välkomna till nästa 

möte.  
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Elisabeth Cima Kvarneke  Åsa Strömberg 
Underskrift Underskrift 
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