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1 Inledning 

1.1 Mål och målstrategier 

Verksamhetsplanen innehåller tre stycken mål tillsammans 
med strategier för att nå målen.  

 

1.2 Mål för tillgänglighetsrådet 

1. Tillgänglighetsrådet ska verka för ökad tillgänglighet 
och trafiksäkerhet i kommunen. 

2. Kunskapen hos Arbogas allmänhet, föreningar och 
organisationer ska öka när det gäller 
tillgänglighetsfrågor och trafiksäkerhetsfrågor. 

3. Tillgänglighetsrådet ska verka som remissinstans i 
planeringsfrågor som rör tillgänglighet och 
trafiksäkerhet. 

 

1.3 Strategier för att uppnå målen 

• Ge förslag på tillgänglighetsåtgärder och åtgärder som 
främjar trafiksäkerheten som rådet finner angelägna 
samt verka som remissinstans i planeringsfrågor som 
rör tillgänglighet och trafiksäkerhet  

• Genom deltagande i rådets ordinarie sammanträden 
förmedla kunskap vidare till organisationer och 
föreningar. 

• Offentliggöra rådets minnesanteckningar på Arboga 
kommuns hemsida och därigenom förmedla kunskap 
om tillgänglighet och trafiksäkerhet till allmänheten. 
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2 Sammansättning 

Kommunstyrelsen är ansvarig styrelse för 
tillgänglighetsrådet. Antal förtroendevalda ska vara två 
ledamöter och två ersättare från kommunstyrelsen. Varav 
en ledamot utses till ordförande och en ledamot till vice 
ordförande.  

En ledamot samt en ersättare utses även från: 

- Socialnämnden  
- Barn- och utbildningsnämnden 
- Fritids- och kulturnämnden 

 
Myndigheter, föreningar och organisationer utser en 
representant och en ersättare till rådet  

Organisationerna ska före den 1 november det år val till 
kommunfullmäktige äger rum, lämna in namn på utsedda 
ledamöter och ersättare. För samtliga ledamöter och 
ersättare gäller samma period som för mandatperioden i 
kommunfullmäktige. 

I samband med verksamhetsåtgärder och projekt skapas 
nätverk med tjänstemän från berörda förvaltningar. Även 
andra aktörer i samhället kan bjudas in för att delta i rådets 
sammanträden och projekt. 

2.1 Sammanträden 2021 

Förebyggande rådet har inte sammanträtt under 2021 på 
grund av Covid-19-pandemin. 

Ett sammanträde planerades till den 6 december. En 
förfrågan gjordes till rådets medlemmar om anmälan av 
aktuella punkter att diskutera. Inga förslag anmäldes och 
efter samråd med ordförande så ställdes sammanträdet in. 
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3 Uppföljning av Tillgänglighetsrådets arbete 

På grund av den rådande Covid19-pandemin har rådets 
verksamhet inte kunnat bedrivas som vanligt. De 
restriktioner som införts som en följd av pandemin har 
skapat svårigheter med att genomföra fysiska möten. 

• Corona/Covid-19 och de restriktioner som har 
införts har till stor del påverkat kommunens 
verksamheter. Bland annat har Ekbacksbadet samt 
kommunens anläggningar och hallar varit stängt för 
allmänheten, besöksförbud har införts på 
kommunens äldreboenden, gymnasie- och 
vuxenutbildning har delvis bedrivits på distans. 

• En omfattande renovering av Herrgårdsbron har 
genomförts och arbetet färdigställdes under 2021 

• Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Arboga 
kommuns hemsida har fortsatt  

• För att motverka och förebygga otrygga platser i 
kommunen har metoden Effektiv Samordning för 
Trygghet (EST-metoden) införts, som en del av 
kommunens säkerhetsarbete 

• Under 2020 och början 2021 har dialog förts med 
kollektivtrafikförvaltningen om att förändra den 
anropstyrda tätortstrafiken. Från hösten 2021 
kommer Arboga taxi köra den anropstyrda 
tätortstrafiken och det kommer finnas ett stationerat 
fordon i Arboga. Under hösten 2021 kommer den 
linjelagda trafiken till Medåker att tas bort på grund 
av för lågt resande.  

 

 


