MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-09-26
Kommunala Tillgänglighetsrådet

Plats och tid

Hörsalen kl. 16:00-18:00

Beslutande ledamöter

Wiveca Noren (SPI) (ordförande), Våge Ericsson (vice ordförande) (FUB
Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning), Malin
Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S), Alexander Engman (L), Björn
Ramstedt (Hylte Anhörigförening), Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS
Dyslexiförbundet), Vivi-Anne Blomberg (HRF Hörselskadades riksförbund),
Maria Hedin (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Charlotte Persson (Reumatikerföreningen)

Övriga närvarande

Lars Sundberg (S), Erik Hansson (nämndsekreterare), Anita Zukanovic (park-,
gatu och lokalvårdschef)

Utses att justera

Våge Ericsson

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§24

Sekreterare

.................................................
Erik Hansson

Ordförande

................................................
Wiveca Norén (SPI)

……………………………………….

Justerande

................................................
Våge Ericsson

……………………………………….

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunala Tillgänglighetsrådet
2016-09-26
Datum för anslags
nedtagande

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§24
Fråga angående fritidsgårdsverksamheten
2016 SBN0161
Beslut
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen och föreslår att representanten
för arbets- och näringslivsnämnden tar med sig frågan angående tillgängligheten
i fritidsgårdsverksamheten. Kommunala tillgänglighetsrådet föreslår vidare att arbets- och
näringslivsnämnden redogör för vilka fritidsverksamheter som erbjuds de funktionshindrade
över 18 år och presenterar detta för kommunala tillgänglighetsrådet.
Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp hade vid sitt senaste möte tagit upp frågan
gällande hur fritidsgårdens verksamhet planeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Frågan
skickades till Josef Önnhed, fritids- och folkhälsochef, som svarade såhär: Först och främst
vill jag vara tydlig med att vi inte har skrivit kontrakt på någon lokal ännu. Den lokalen som
är aktuell ligger dock bra till vad gäller tillgänglighet. Den är på markplan och det finns inga
trappor eller höga trösklar. Lokalen kommer att förses med handikapptoalett och anpassas i
möjligaste grad. I övrigt får vi hålla en ständig dialog kring övriga funktionshinder som
hörsel- och synnedsättning samt kognitiva hinder.
Eftersom fritidsgårdsverksamheten vänder sig till barn mellan 12-18 år föreslår kommunala
tillgänglighetsrådet:
- att arbets- och näringslivsnämnden redogör för vilka fritidsverksamheter som erbjuds de
funktionshindrade över 18 år och presenterar detta för kommunala tillgänglighetsrådet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Fråga fritidsgårdsverksamhet
 Svar från Josef Önnhed

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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