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Plats Telefonmöte 

Tid 2021-02-15, Klockan 16:30-18:00 

Beslutande Carina Holmberg Olofsson (C)
Renée Solstad (S)
Åsa Ottosson (M)
Rune Carlsson (HRF) 
Marie-Louise Askbom (RA) 
Håkan Jonsson (SRF) 
Agneta Holgersson (Hjärnkraft) 

Övriga Närvarande Henrik Eriksson, samhällsbyggnadschef 
Nina Wallenberg, handläggare 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Renée Solstad 

Justering plats och tid Digital justering  

           Underskrifter

Paragrafer 1-7

Sekreterare   Frida Welin

Ordförande Carina Holmberg Olofsson

Justerande   Renée Solstad        
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-15

Tillgänglighetsrådet

TR §1  

Föregående protokoll 

Beslut 
Protokollet från Tillgänglighetsrådets sammanträde 2020-11-30 läggs till 
handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-15

Tillgänglighetsrådet

TR §2  

Parkering vid Svanen 

Beslut 
Tillgänglighetsrådet arbetar vidare med frågan. 

Dagens sammanträde 
Rådet diskuterar olika förslag för att bättre parkeringsmöjligheter för 
rörselhindrade vid Svanen. Ordförande Carina Holmberg Olofsson har varit i 
kontakt med Mönsterås Bostäder och tittar på parkeringarna längst med gatan. 
Handläggare Nina Wallenberg erbjuder sig att mäta parkeringarna när snön 
försvinner och se vilka möjligheter det finns till att skapa nya och större 
parkeringar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-15

Tillgänglighetsrådet

TR §3  

Information – Socialnämnden 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Socialnämndens andra vice ordförande Åsa Ottosson (M) informerar om 
följande: 

Boendet Smörblomman är tömt och det har gått bra. 

Personalen från Kuggen kommer att vara på Smörblomman under tiden Kuggen 
renoveras. 

Beredskapen för evakueringsboendet på Allégården flyttas också till 
Smörblomman. 

Kommunen ser över möjligheterna att bygga om Smörblomman till 
trygghetsboende. 

Det planeras för ett nytt LSS-boende. Troligtvis kommer det ligga i centrala 
Mönsterås men inga beslut är fattade ännu. 

Vaccinationen mot covid-19 är igång och fungerar bra. Kommunen använder de 
doser vi får och har beredskap för att hantera ytterligare doser. 

Socialnämndens vice ordförande Renée Solstad (S) informerar om 
undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”. Undersökningen 
skickas till 65 + i ordinärt och särskild boende sedan 2013. Undersökningen 
syftar till att ge enskilda äldre en röst och ta fram kvantitativa mått på 
äldreomsorgen ur ett brukarperspektiv. Över lag är brukarna väldigt nöjda med 
äldreomsorgen i Mönsterås kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-15

Tillgänglighetsrådet

TR §4

Information – Tekniska förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson informerar om arbetet med ny 
detaljplan för hamnen. Planen är att i etapp ett uppföra ett åttavåningshus på 
den plats där silon stått. I etapp två planeras för cirka 60 lägenheter. 
Kommunfullmäktige förväntas anta planen den 22 februari och byggnation av 
höghuset förväntas starta under våren 2021. I hamnen planeras även för 
grönytor och bryggor som ska vara tillgängliga för alla. 

En parkering med cirka 70 platser kommer att anläggas i hamnen. Där kommer 
det finnas parkeringar för rörelsehindrade. 

Handläggare för trafikfrågor Nina Wallenberg informerar om följande: 

Markeringar för parkeringsplatser vid Swedbank kommer att förtydligas. 

I enlighet med diskussion på föregående möte har kommunen köpt in bättre 
förtydligande och reflexer till övergångsställen vid bland annat Coop och 
Kuggåskyrkan. Kommer sättas upp när snön har försvunnit. 

Rampen på Oknö kommer undersökas närmare i vår. 

Pataholm kommer att skyltas om och parkeringsmöjligheterna kommer att 
förbättras under år 2021. Just nu tas arbetsmaterial fram tillsammans med 
samhällsföreningen i Pataholm. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-15

Tillgänglighetsrådet

TR §5  

Meddelanden/rapporter

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Carina Holmberg Olofsson har tagit upp frågan gällande arvoden till 
rådet medlemmar i kommunstyrelsen. Hon fick nej på frågan med hänvisning 
till att det inte är ett kommunalt uppdrag utan de ledamöterna representerar 
sina föreningar. Samma regler gäller för pensionärsrådet. 

Carina Holmberg Olofsson och Åsa Ottosson har deltagit på nationell samling 
inför internationella funktionshindersdagen. Föreläsningarna finns att ta del av 
i efterhand. 

Carina Holmberg Olofsson har tagit upp arbetet med tillgänglighetsprogrammet 
med kommunchef Fredrik Johansson. Just nu är ingen revidering på gång. 
Fredrik tipsade om Moa Brännström från Länsstyrelsen som ska stödja 
kommunerna i sitt arbete med strategier och planer på område. Carina tar 
kontakt med henne. 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-15

Tillgänglighetsrådet

TR §6  

Övriga frågor 

Beslut 
Carina Holmberg Olofsson och Rune Carlsson tar fram ett förslag på skrivelse 
till rådets nästa möte. 

Dagens sammanträde 
I aktuellt Tillgänglighetsprogram står det att kommunens verksamheter ska 
redovisa hur man arbetar med tillgängligheten inom sitt område och på vilket 
sätt man bidrar till att öka alla invånares möjlighet att delta i samhället. Rune 
Carlsson föreslår därför att rådet tar fram en skrivelse som skickas till 
kommunens verksamheter. 

Rune Carlsson påpekar även att hörselslingan i sammanträdesrummet Björken 
inte fungerar optimalt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-15

Tillgänglighetsrådet

TR §7  

Nästa möte 

Beslut 
Nästa möte med Tillgänglighetsrådet äger rum 2021-05-31.

8


	Protokoll förstasida
	Föregående protokoll 
	Beslut TR 2021-02-15
Föregående protokoll 

	Parkering vid Svanen 
	Beslut TR 2021-02-15
Parkering vid Svanen 

	Information - Socialnämnden 
	Beslut TR 2021-02-15
Information - Socialnämnden 

	Information - Tekniska förvaltningen 
	Beslut TR 2021-02-15
Information - Tekniska förvaltningen 

	Meddelanden/rapporter 
	Beslut TR 2021-02-15
Meddelanden/rapporter 

	Övriga frågor 
	Beslut TR 2021-02-15
Övriga frågor 

	Nästa möte 
	Beslut TR 2021-02-15
Nästa möte 


