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Plats och tid Via Teams, 2021-06-15, kl. 14:00 – 16:00 

Beslutande  

Ordinarie Pär Eriksson (C), (KS) ordförande  
Mikael Sternemar (L) Omsorgsnämnden 
Marianne Eldh, Hjärt och lung 
Stig-Arne Helmersson (C), Miljönämnden 
Per Karlsson, SRF 
 

 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

 
 
Bengt Sörensson (S), Kommunstyrelsen 
Vivianne Gustafsson (S), Byggnadsnämnden 
Torgny Grahl (C), Miljönämnden 
 
 

 

Övriga deltagare Maria Ceder Askman, sekreterare 
Fredrik Torstensson, Drift- och projektchef 
 
 
 
 

 

Justerare Vivanne Gustafsson 
 

Justering Kommunhuset, 2021-06-21 kl 10:00 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson (C)   
Justerare    

 Vivianne Gustafsson 
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KRT § 26 

Föregående protokoll  

Inga kommentarer gällande föregående protokoll. 
 
 
 
 
KRT § 27  

Tillgänglighetsfrågor enligt ärendebalanslista 

Ärendebalanslistan uppdaterades till aktuell status. 
 
 
KRT § 28 

Remiss tillgänglighetsstrategi 

Efter ett beslut i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-05-18 §24 skall 
Tillgänglighetsstrategin skickas ut på remiss.  
 
Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutar att remittera tillgänglighetsstrategin till 
Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Byggnadsnämnden och Miljönämnden samt 
Tillgänglighetsrådet för yttrande senast den 20 september 2021. 
 
Material gällande tillgänglighetsstrategin biläggs detta protokoll och skickas ut. 
Kommentarer mailas till sekreteraren maria.ceder.askman@sotenas.se. Nästa möte hålls 
i slutet av augusti då vi sammanställer de kommentarer som kommit in för att delge 
Kommunstyrelsens tekniska utskott som svar på remiss från dem. 
 
 
KRT § 29 

Brev till omsorgsnämnden  

Ordföranden läser upp det brev som skall skickas till omsorgsnämnden och som berör 
konsekvensen av det nya beslutet gällande förhandsbokning av färdtjänst som 
omsorgsnämnden tagit. Tillgänglighetrådet vill ha ett löfte om en översyn av förslaget. 
Rådet ställer sig bakom detta brev. Omsorgsnämnden delges detta brev. 
 
 
 
 
 

mailto:maria.ceder.askman@sotenas.se
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KRT § 30 

Övriga frågor 

Tillgänglighetsrådet önskar ta del av handlingarna gällande ombyggnation Bankebergs 
70 + boende. Handlingarna har inte remitterats till rådet. Ordföranden tar kontakt med 
Byggnadsnämndens ordförande för att hitta en rutin för remisser till rådet i 
fortsättningen. 
 
Mötet avslutades med en tyst minut för Anette Fredriksson. Anette har under ett stort 
antal år företrätt DHR med stort hjärta och engagemang. Vi skänker nu våra tankar till 
hennes familj och vänner. Tack Anette för ditt deltagande i Tillgänglighetsrådet. 
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