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Plats Sammanträdesrummet Björken, Mönsterås kommunhus 

Tid 2020-03-02, Klockan 16:30-18:00

Beslutande Carina Holmberg Olofsson (C)
Renée Solstad (S)
Anita Gillberg, FUB
Carina Davidsson, SEF 
Siv Nilsson, reumatikerföreningen 
Agneta Holgersson, hjärnkraft 
Anders Engström, SRF 

Övriga Närvarande Magdalena Ågren, Samordningsförbundet i Kalmar län 
Mateo Saranovic, Samordningsförbundet i Kalmar län 
Nina Wallenberg, administrativ handläggare 
Erik Innerstedt, gatuingenjör 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Agneta Holgersson

Justering plats och 
tid 

Kommunhuset 2020-03-16 

           Underskrifter

Paragrafer 1-7

Sekreterare   ………………………………………….
                 Frida Welin

Ordförande   …………………………………….........
                       Carina Holmberg Olofsson

Justerande    …………………………………………..                     
                 Agneta Holgersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-02

Tillgänglighetsrådet

TR §1  

Information – Samordningsförbundet i Kalmar län 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Magdalena Ågren och Mateo Saranovic från Samordningsförbundet i 
Kalmar län informerar om sitt arbete med Vägknuten. Insatsen 
bedrivs i samverkan mellan kommunerna Mönsterås, Oskarshamn 
och Högsby, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region 
Kalmar län. Projektet syftar till att hjälpa individer till ökad egen 
försörjning samt ökad livskvalitet genom att: 

 Göra vägen kortare för den enskilde in i samverkan och genom 
det hitta en väg ut mot arbetsmarknaden och ökad 
egenförsörjning. 

 Effektivisera tillgängliga resurser och kompetenser. 
 Bedriva samverkan i syfte att undvika dubbelarbete och för att 

hitta rätt väg för den enskilde och minska risken att hamna 
utanför samhällets skyddsnät genom att tidigt identifiera och 
kartlägga insats- och rehabiliteringsbehov. 

Projektet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder från 18-65 år. 
Projektet kommer arbeta utifrån metoderna ”empowerment” och 
”supported employment”. Båda metoderna syftar till att öka 
individens eget handlingsutrymme och se styrkorna hos var och en. 
När det finns hälsoproblem, brist i det svenska språket eller en 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-02

kombination av båda är det viktigt att deltagarna själva känner att de 
kan påverka sin livssituation. Förändringarna kan bli långvariga om 
personen själv känner deltagande i vägen dit.

Projektet erbjuder individuell vägledning och kontinuerlig 
gruppverksamhet, där innehållet anpassas efter gruppens dynamik 
och behov. Gruppverksamheten ger övning i tidspassning och sociala 
funktioner i grupp.

Mer information och kontaktuppgifter återfinns på 
www.samkalmarlan.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-02

Tillgänglighetsrådet

TR §2  

Föregående protokoll 

Beslut 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för tillgänglighetsrådets protokoll från 2019-12-
09.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-02

Tillgänglighetsrådet

TR §3

Länsgemensam presidieträff 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ordförande informerar om gemensam presidieträff för länets 
tillgänglighetsråd i Oskarshamn den 19 mars. De ledamöter som är 
intresserade av att följa med kontaktar kommunsekreteraren.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-02

Tillgänglighetsrådet

TR §4  

Information och meddelanden 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Carina Holmberg Olofsson informerar om följande

 Filmer från Myndigheten för delaktighets webbinarieserie 2019.  
 Länkar till presentationer från Delaktighetsdagen i december 

2019. 
 ALMA-modellen. 
 Carina har varit i kontakt med Vattenpalatset. De ska kontakta 

Håkan för uppmärkning av redskapen. 
 Carina har varit i kontakt med Coop gällande svårigheter att ta 

sig fram vid ingången. Fastighetsägaren var ifrågasättande till 
detta och Carina kommer ta förnyad kontakt med dem. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-02

Tillgänglighetsrådet

TR §5  

Information från socialnämnden

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Socialnämndens vice ordförande Renée Solstad (S) informerar om 
följande: 

Invigningen av Solhem skjuts upp. 

Korttidsboende på Vitsippan kommer finnas kvar ytterligare en tid. 

Förändringar på Allégården. Bemanningsenheten och hemtjänsten 
kommer att utgå därifrån. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-02

Tillgänglighetsrådet

TR §6  

Trafik och byggfrågor

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Nina Wallberg presenterar sig. Nina kommer att börja arbeta 
tillsammans med Erik Innerstedt i trafikärenden. Nina arbetar i 
dagsläget bland annat med bostadsanpassning och 
parkeringsövervakning. 

Nina Wallenberg och gatuingenjör Erik Innerstedt diskuterar följande 
frågor med rådet: 

Behovet av fler handikappsplatser utanför Svanen. Nina kommer att 
be kommunens parkeringsvakt åka dit för extra övervakning. Det 
kostar 1000 kronor i böter för de som står på handikapparkering utan 
tillstånd. 

Parkering på Kuggåsavägen. Det är Trafikverket som är ansvariga för 
gatan, Nina har skickat ett förslag till dem som innebär 6 nya 
parkeringsplatser, sänkt hastighet och förbättrade farthinder. 
Kommunen kommer inte ta över ansvaret för vägen i dagsläget. 

På Ljungnäsvägen finns ett stort hål i vägen. 

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-02

Anita Gillberg informerar om en dagbrunn i Timmernabben som 
svämmar över när det regnar. Eftersom det rör sig om statlig väg ska 
felanmälan göras till Trafikverket. 

Carina Davidsson informerar om gatubelysning i Hammarglo som inte 
fungerar. Dels vid återvinningscentralen och dels vid Hammarglo 207, 
bakom maskinhallen. 

Problem med hal ramp på Oknö. Rådet kommer följa upp frågan till 
vid nästa sammanträde.  

Belysning vid Netto kommer att åtgärdas. 

 

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-02

Tillgänglighetsrådet

TR §7

Nästa möte

Beslut 
Nästa möte med Tillgänglighetsrådet äger rum måndagen den 1 juni 
klockan 16.30. 
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