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Plats och tid Sammanträdesmmmet  Salen,  Alvesta  kornmun,  Centralplan  1, Alvesta.

Den  30 mars  år 2017  kl.  13.30-15:30.

Justerade  paragrafer  1-8

Deltagare Thomas  Haraldsson  (C),  ordförande  irådet  och  representant  från

komrnunstyrelsen

Peter  Johansson  (S),  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

Hagart  Valtersson  (C),  nämnden  för  samhällsplanering

Frida  Christensen  (S),  kultur-  och  'Jritidsnämnden

Helen  Gustavsson  (synskadade)

Leif  Jönsson  (hörselskadade)

Charlotta  Bengtsson  (FUB)

Karl-Erik  Johansson  (DHR)

Ann-Margreth  Malmborg  (Neuro)

Ulla  Johansson  (Reum)

Charlotte  Widh  (FUB)

Övriga närVarande  Sandra  Marcusson,  kornmunsekreterare

Göran  Bergstrand,  byggnadsinspektör

Mats Hoppe, förvaltmngschef  för omsorgsförvaltningen  F3 4
Gudrun  Rydh,  Id6-  och  kunskapscentrum  Eg 3

Utses att justera Leif  Jönsson
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Justeringens  tid och

plats

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den t 6apri1 år 2017 i Alvesta kormnun

Marcusson
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Mötet  öppnas

Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  hälsar  välkornmen  och  förklarar

mötet  öppnat.

Ordförande  inforrnerar  om  att  utskicket  av  kallelsen  till  dagens  möte

har  skett  enligt  gamla  mtinen.  Ordföranden  meddelar  att  felet  har

uppmärksainmats  och  att detta  koim'ner  förändras  i enlighet  med

ti1lgäng1ighetsrådets  nya  reglemente  till  nästa  möte.  Enligt  nya

mtinen  ska  enbart  de personer  som  referensgruppen  utser  kallas.

Referensgruppen  anger  vilka  dessa  personer  är ireferensgruppens

protokoll  som  sänds  till  Alvesta  kornmun  inför  utskicket  till

til1gänglighetsrådet.

Ordförande  inforrnerar  även  om  att  ti1lgänglighetsrådet  har  en ny

representant  från  den  nya  kultur-  och  fötidsnämnden  i koinrnunen,

Frida  Christensen.

KTR  g 2

Val  för  justering

Ordförande  frågar  ti11gänglighetsrådet  om  Leif  Jönsson  kan  utses  som

justerare  av samrnanträdets  protokoll.

Beslut

TiI1gäng1ighetsrådet  beslutar  att  utse  Leif  Jönsson  som  justerare.

KTR 5 3

Besök  av  Gudrun  Rydh  från  idå-  och  kunskapscentrum

Gudmn  Rydh,  ordförande  för  id6-  och  kunskapscentrum  i Växjö,

informerar  ti1lgäng1ighetsrådet  om  id6-  och  kunskapscentrums

organisation  och  verksarrföet.  Gudmn  informerar  bland  amiat  om  att

id6-  och  lainskapscentmm  är en ideell  förening  som  har  38 föreningar

anknutna  till  sig.  Gudmn  inforrnerar  även  om  det  arbete  som  id6-  och

kunskapscentmm  bedriver,  bland  annat  genom  att  serva  och  stötta

funktionsnedsättningsföreningarna  i Kronobergs  län.  Personer  i olika

åldrar  kan  även  kornrna  till  id6-  och  kunskapscentmm  för  att

praktisera  eller  arbetspröva.

Justeringspersonei'nas  signatur
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Information  om  LSS-verksamheten  inom  Alvesta  kommun

Förvaltningschef  Mats  Hoppe  informerar  til1gänglighetsrådet  om  LSS-

verksamheten  inom  Alvesta  kormnun.  Bland  annat  informeras

til1gäng1ighetsrådet  om  antal  ungdomar  med  LSS-insats,  hur  man

framgent  ska  arbeta  med  samråd  med  föreningar  m.fl.  vid

nybyggnation  av LSS-boende.  Förvaltningschef  inforrnerar  även  om

hyressättning,  matpris  och  aktiviteter  inom  LSS-verksarnheten.

KTR  g 5

Reseersättningar  för  referensgruppen

Referensgruppen  har  framfört  att deras  reseersättningar  för  delar  av år

2016  har  uteblivit.  Kormnunsekreterare  Sandra  Marcusson  informerar

om  att  förvaltningen  har  sett  över  sina  mtiner  vad  gäller  utbetalning  av

ersättning  till  enskilda  som  varken  är anställda  eller  förtroendevalda.

Med  anledning  av denna  översyn,  och  förbättrade  kontroller,  har

ersättningen  till  referensgruppen  inte  betalats  ut  i avvaktan  på

utredningen  om  hur  sådana  typer  av ersättningar  bäst  kan  hanteras.

Kommunsekreterare  inforrnerar  om  att  förvaltningen  komrner  att

behöva  få deltagande  representanternas  namn  och  personnuminer  för

att  ersättningarna  ska  kunna  betalas  ut.

KTR  g 6

Referensgruppens  ärenden

Ordföranden  frågar  om  det  är några  ytterligare  ärenden,  fömtom

information  om  LSS-verksamheten  och  reseersättningarna,  som

referensgruppen  vill  aktualisera  på  mötet.

Helen  Gustavsson  (synskadade)  inforrnerar  bland  annat  om  att

synskadade  har  haft  ett  möte  med  en tjänsteman  i kormnunen  som

arbetar  som  syn-  och  hörselinstmktör.

KTR  g 7

Övriga  frågor

Ordförande  informerar  om  att  det  inkormnit  handlingar  till

ti11gäng1ighetsrådet  från  föreningen  för  Rörelsehindrade  barn  och

ungdomar  i Kronobergs  län  (RBU).

Ordförande  inforrnerar  om  att  nästa  möte  är den  18 maj  k1ockan13:30

i Salen  ikommunhuset.

Justeringspersonemas  signatur
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Ordförande  frågar  ti1lgänglighetsrådet  om  rådet  vill  bjuda  in  någon

särskild  föres1äsare/tjänsteman  i något  ärende  till  koinmande  möten.

Ordföranden  inforrnerar  rådet  att  de  kan  återkoimna  med  information

om  förslag  till  sådana  möten  genom  att  meddela  dessa  förslag  till

kormnunsekreterare  Sandra  Marcusson.

Frida  Christensen,  representant  från  kultur-  och  fritidsnämnden,  frågar

tillgänglighetsrådet  om  de kan  informerar  lite  mer  om  rådets

samrnansättning  och  vilka  som  deltar.  Närvarande  deltagare

presenterar  sig  själva  och  inforrnerar  bland  annat  att  referensgruppen

består  av flera  föreningar,  varav  åtta  av  föreningarna  representeras  i

tillgänglighetsrådet.

KTR  g 8

Sammanträdet  avslutas

Ordförande  tackar  för  dagens  samrnanträde  och  förklarar

sarnmanträdet  avslutat.

Justeringspei'sonemas  signahir
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