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Plats och tid C-salen, Folkets hus, Parkvägen 4, Perstorp kl. 15.00 – 16.10 

Beslutande Elisabeth Holmer, SN, ordförande 

Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande 

Jenny Delén, SN 

Ulla-Britt Brandin, BN 

Leif Nilsson, SRF 

Tommy Karlsson, Neuroförbundet 

Birgitta Berg, RSMH 

 

Övriga deltagande Ulla-Britt Nilsson, FUB 

Anica Jensen Lantz, Neuroförbundet 

Magnus Almström, fritidschef § 5 

Arne Eliasson, badföreståndare § 5 

Anders Ivarsson, sekreterare 

Tolkar 

 

 

Utses att justera 

 

Linda Gottschalk 

 

Paragrafer 
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Underskrifter 

 

Sekreterare 

   

  Anders Ivarsson 

 

 

 

 

 Ordförande   

  Elisabeth Holmer 

 

 

 

 

 Justerande   

  Linda Gottschalk  
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KHR § 5 

Dagens tema: Tillgänglighet för turister och andra 

Linda Gottschalk redovisar läget vad gäller tillgänglighet vid 

fritidsanläggningar och turistattraktioner i Perstorp. En presentation har 

tagits fram tillsammans med Magnus Almström och Håkan Eriksson. 

De olika förslag som förs fram behöver diskuteras av både kultur- och 

fritid och tekniska förvaltningen. Skyltar med både punktskrift och QR-

koder, underlag som är tillgängligt även för rullstolar och andra åtgärder 

som önskas är enklare att göra nu när det ändå är stora förändringar på 

gång i samband med att bygga Ugglehallen. Under ett års tid kommer 

området dock inte att vara tillgängligt, på grund av bygget. Tanken på 

att ha enbart bräda/kant runt Uggledammen möter reaktioner, med tanke 

på att det även finns andra säkerhetsaspekter. Även frågan om parkering 

och tillgång till handikapparkering tas upp. Mycket av inspirationen 

kommer från Örebro län. Vid Jeans damm finns det staket runt 

dammen, just av säkerhetsskäl. 

 

 Handikapprådet beslutar  

 att     tacka för informationen och uppmana förvaltningar och 

nämnder att arbeta vidare med frågan. 

 __________ 

 Delgivning 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Byggnads- och trafiknämnden 

 Kommunstyrelsen 
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KHR § 6 

 Information från föreningar, nämnder och styrelser 

Byggnadsnämnden 

Idrottshallen innebär en hel del arbete. Byggnation på Enen är 

efterfrågad, sannolikt blir det fyra varianter av PersTorp1. I 

kvarteret Lönnen planeras också byggnation, inkl. en 

handikapparkering. Ny belysning på Köpmangatan sätts upp före 

hösten, och därefter kommer arbete med stationsområdet. 

Söderåsens miljöförbund har fått en ny miljöchef, Charlotte 

Leander. Notera att det är 30 km/tim hastighetsbegränsning i 

centrum dygnet runt. En större parkering finns nu på ICA:s 

parkering, för längre fordon. 

PNAB 

Hotellet kommer att stängas som HVB-hem den siste augusti, och 

bolaget funderar över vad fastigheten ska användas till. Det finns 

intressenter och olika idéer.  

Socialnämnden 

Sommarbemanningen ser ganska bra ut. Sjuksköterskorna arbetar 

var fjärde helg under sommaren, och själva på helgerna. HVB-

hemmets stängning innebär en övertalighet av personal, vilket är en 

process som tar lite tid. Diskussion fördes om schemaläggning 

inom äldreomsorgen. 

HRF 

Korsningen vid Köpmangatan är på väg att göras om, men det finns 

ännu inga ritningar att tillgå. Handikapparkeringen på Stockholmsvägen 

är borttagen, och en tillfällig parkering har inrättats på andra sidan 

gatan. 

 

 Handikapprådet beslutar  

 att    tacka för informationen, och uppmana Kommunstyrelsen till 

flitigare närvaro vid Handikapprådet. 

 __________ 

Delgivning 

Kommunstyrelsen 
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KHR § 7 

Förslag till tema för nästa möte 

 

Studiebesök har tidigare gjorts i olika verksamheter. Till nästa 

möte bjuds Maria Silversand in för att berätta om de olika 

boenden och verksamheter hon ansvarar för. 

 _________ 

 Delgivning 

 Maria Silversand 

 

 

 

 

 

KHR § 8 

Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 25 september 2017 kl 15.00 i 

Folkets park. 

_____ 


