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Kommunala  tillgänglighetsrådet

Plats  och  tid Sammanträdesrumrnet  Salen,  Alvesta  kommun,  Centralplan  1, Alvesta.

Den  24 maj  2018  kl. 13.30-14:15

Justeradeparagrafer 7-14

Besluiande Thomas  Haraldsson  (C),  ordförande  och  representant  från  kommunstyrelsen

Björn  Tisjö  (M),  representant  från  utbildningsnämnden

Mikael  Johansson  (M),  representant  från  omsorgsnämnden

Stig Jacobsson (L), representant från nämnden för individ- och fami5eomsorg

Representanter  från

referensgrupperna
Ulla  Johansson,  RE{JM

Kennert  Nilsson,  Föreningen  Alvesta  HjärtLung

Karl-Erik  Johansson,  DHR

Helen  Gustafsson,  SRF

ÖW'ga n""arande Karolina  Olsson,  kommunsekreterare

Miodrag  Ladan,  gatuingenjör

Mats  Hoppe,  Förvaltningschef  för  omsorgsförvaltningen

Utses  att  justera Karl-Erik  Johansson,  DHR
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Tid och plats för
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Den  4 juni  2018  klockan  13:00  på

kommunledningsförvaltningen  i Alvesta  kommun
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Mötet  öppnas

Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  hälsar  välkommen  och  förklarar

mötet  öppnat.

KTR  g 8

Val  för  justering

Ordförande  frågar  tillgänglighetsrådet  om  Karl-Erik  Johansson  kan

utses  som  justerare  av sammanträdets  protokoll.

Beslut

Ti1lgänglighetsrådet  beslutar  att  utse  Karl-Erik  Johansson  som

justerare.

KTR  g 9

Information  om  Bryggaren  och  framtida  strategi  för

trygghetsboende

Förvaltningschefen  för  omsorgsförvaltningen  Mats  Hoppe  informerar

tillgänglighetsrådet  om  situationen  och  strategin  för  särskilt  boende,

trygghetsboende  och  äldreboende  ikornmunen  samt  Bryggarens

framtid.

Utifrån  målet  för  att ha en budget  i balans  så bedöms  kostnaden  för

särskilda  boenden  att  vara  hög  i jämförelse  med  tillgång  till  hemtjänst

för  individen.  Behovet  av särskilt  boende  har  därmed  minskat  och

istället  komrner  efterfrågan  att öka  gällande  hemtjänst  och

trygghetsboenden.  Strategin  för  att få en budget  i balans  gnindas

därmed  i att  skapa  möjligheter  utifrån  de strukhirella,  demografiska

och  ekonomiska  förutsättningar  som  råder.  Därmed  bör  man  erbjuda

kommuninvånarna  fler  alternativ  i form  av hemtjänst,  trygghetsboende

eller  seniorlägerföeter  utöver  tillgång  till  särskilt  boende.

Gällande  Bryggarens  framtid  så har  avvecklingsfasen  påbörjats  utan

ett  nytt  särskilt  boende.  En  ombyggnation  av Bryggaren  till

trygghetsboende  med  samlingslokaler  diskuteras.  Anledningen  är att

Bryggaren  inte  bedöms  vara  funktionell  och  byggnaden  är inte  heller

godkänd  av räddningstjänsten  gällande  vad  som  krävs  för  ett särskilt

boende.  De som  idag  bor  på Bryggaren  kornmer  med  all  sannolikhet

att  behöva  plats  inom  Säbo.
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Återkoppling  om  installation  av  räcket  i simhallen

Ordförande  Thomas  Haraldsson  redogör  efter  information  från

ordförande  för  kultur-och  fötidsnämnden  Frida  Christensen  (S) för  de

insatser  som  har  genomförts  i Simhallen.

1.  Två  räcken  har  satts dit  i duschnurnmet  och  en matta  har  lagts  in  i

duschrummet  för  att minska  risken  för  halkolyckor.

2. Det  finns  olika  önskemål  om  vad  som  utgör  en behaglig

temperatur  i varmvattenbassängen.  Vattentemperaturen  i

varmvattenbassängen  är idag  33 grader  som  en kompromiss

mellan  de olika  behoven.

3. Övriga  insatser  som  genomförts  är att ytterligare  ett  handtag  har

blivit  uppsatt  vid  den  stora  bassängen.  Ett  nytt  räcke  är även

uppsatt  vid  varmvattenbassängen  där  det  tidigare  endast  fanns  en

skåra  som  stöd.

4. En  ny  tillgänglighetsramp  är även  uppsatt  på Hjortbergas

utornhusbad  för  att  öka  tillgängligheten.

KTR  g Il

Information  om  arbetet  med  Centralplan

Gatuingenjör  Miodrag  Ladan  och  ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)

informerar  tillgäng1ighetsrådet  om  att arbetet  med  Centralplan  har

avbnitits  temporärt.  Anledningen  är att  kommunen  inte  har  kunnat

slutföra  avtalet  med  Jen'föusen  gällande  parkeringsplatser  vid

Centralplan.

KTRg12

Tillgänglighetsrådets  referensgnipp  har  vid  sitt  möte  den  26 april  2018

beslutat  att följande  ärenden  ska  behandlas  på tillgänglighetsrådet:

Paneldebatt  i funktionshindersfrågor

Ordförande  informerar  tillgänglighetsrådet  om  att kommunen  inte

kornmer  att anordna  en paneldebatt  i funktionhindersfrågor.  Däremot

kan  respektive  förening  bjuda  in  politikerna  till  en debatt  i frågan  om

det  föreligger  ett intresse  för  det.

Information  om  arbetet  med  tillgänglighetsplanen

Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  informerar  rådet  om  arbetet  med

tillgänglighetsplanen  som  komrnunen  arbetar  efter.  Aktuella  frågor  för

arbetet  med  tillgänglighetsplanen  bedöms  vara  att anpassa  och

tillgängliggöra  fler  lokaler  inom  komrnunen.  Aven  anpassning  av
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arbetsplatser  för  att öka  mångfalden  inom  arbetslivet  inom  kornmunen

bedöms  utgöra  en aktuell  fråga.

Tillgänglighetsplanen  bedöms  fortsatt  som  aktuell.  En  stnikturell

återrapportering  gällande  arbetet  med  tillgänglighetsfrågor  har

däremot  inte  skett.

1.  Ordförande  hörsarnrnar  att det  saknas  en hörslinga  i den

kornmunala  lokalen  Kulturkällaren  och  tar  med  sig  ärendet  till

kultur-  och  fritidsförvaltningen.

2. Helen  Gustavsson,  representant  för  SRF,  aktualiserar  frågan  om

en uppföljning  till  kommunfullmäktige  en gång  om  året  gällande

hur  arbetet  med  tillgänglighetsplanen  bedrivs.

KTR  g 13

Övriga  ärenden

Ordförande  frågar  tillgänglighetsrådet  om  det  är någon  representant

som  har  några  övriga  ärenden  som  de vill  diskutera  på dagens  möte.

Inga  övriga  ärenden  har  aktualiserats  på dagens  möte.

KTR  g 14

Sammanträdet  avslutas

Ordförande  tackar  för  dagens  sammanträde  och  förklarar

sarnmanträdet  avslutat.
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