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Plats Telefonmöte

Tid 2020-11-30, Kl.16:30-17:50

Beslutande Carina Holmberg Olofsson C
Renée Solstad S
Åsa Ottosson M
Agneta Holgersson, SRF
Anders Engström, Hjärnkraft

Övriga Närvarande Annelie Gollungberg, socialchef § 10
Erik Innerstedt, gatuingenjör § 11
Nina Wallenberg, handläggare § 11
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Åsa Ottosson

Justering plats och 
tid 

Digital justering  

           Underskrifter

Paragrafer 8-12

Sekreterare   Frida Welin 
              

Ordförande   Carina Holmberg Olofsson

Justerande    Åsa Ottosson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-30

Tillgänglighetsrådet

TR §8  

Föregående protokoll 

Beslut 
Protokollet från Tillgänglighetsrådet sammanträde 2020-03-02 läggs till 
handlingarna. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-30

Tillgänglighetsrådet

TR §9  

Mötesdatum 2021

Beslut 
Tillgänglighetsrådet beslutar att sammanträda följande datum år 2021. 

15 februari 

31 maj 

27 september

6 december



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-30

Tillgänglighetsrådet

TR §10  

Information – Socialnämnden 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Socialchef Annelie Gollungberg presenterar sig och informerar om följande: 

Solhem öppnade under våren. På grund av pandemin fick korttidsboendet 
bedrivas på Allégården men nu är korttiden på Solhem igen. 

Smörblomman töms just nu, boendet är dåligt ur tillgänglighetssynpunkt. 

På Torshaga har de haft ett utbrott av corona vilket innebär att besöksförbud 
råder. 

Tillsammans med tekniska förvaltningen ser de över lokalbeståndet inom 
kommunen. Finns behov nytt LSS boende. 

Renée Solstad (S), vice ordförande i socialnämnden informerar om att 
nämnden tagit fram en digitaliseringsstrategi. Larmen fungerar bra och vissa lås 
för mediciner och värdeskåp kommer att bytas ut. 

Anders Engström efterfrågar samråd med fastighetsavdelningen inför ny- och 
ombyggnationer av kommunala fastigheter. Ordförande tar med sig frågan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-30

Tillgänglighetsrådet

TR §11  

Information – Tekniska förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde   
Erik Innerstedt och Nina Wallenberg från tekniska förvaltningen informerar om 
följande: 

Belysning på cykelbanor i Ljungnäsområdet är på gång. 

Hål i Ljungnäsvägen är åtgärdat. 

Hal badramp på Oknö, blir hal när den är sliten. Förvaltningen undersöker detta 
igen. 

Önskan om fler parkeringsplatser för rörelsehindrade vid Svanen. Ordförande 
tar upp frågan med Mönsterås Bostäder. 

Kommunen fick nej på sitt förslag på parkeringsplatser vid Kuggåsavägen som 
skickades till Trafikverket. 

Anders Engström efterfrågar bättre markeringar på stolpar och hinder vid 
Coop, Kuggåsakyrkan och hamnen. Erik Innerstedt undersöker möjligheterna 
till att markera hinder bättre. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-30

Tillgänglighetsrådet

TR §12  

Meddelanden 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Deltagande föreningar informerar om hur året har sett ut med anledning av 
coronaviruset. Ingen har kunna anordna fysiska möten. 

Ordförande Carina Holmberg Olofsson informerar om: 

Webb-seminarium anordnat av Länsstyrelsen på internationella 
funktionshinderdagen den 3 december. 

Tillgänglighetsguiden för Kalmar län kommer inte att bli av, Mönsterås 
kommun var den enda som visade intresse och skulle därför få bära hela 
kostnaden. 

Ordförande kommer ta upp kultur- och fritidsplanen, tillgänglighetsplanen samt 
arvoden till representanter i rådet med kommunstyrelsen. 
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