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Kommunala  tillgängIighetsrådet

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

Den  21 november  2019,  kl. 13:30-  15:25

Justerade paragrafer HH 2633

Beslutande Thomas  Haraldsson  (C),  ordförande  och  representant  från  kornmunstyrelsen

Edina  Maslac  (S),  sarnhällsbyggnadsnämnden

Nina  Rydström  (C),  utbildningsnämnden

Mikael  Lindberg  (C),  omsorgsnämnden

Stig  Jakobsson  (L),  nämnden  för  arbete  och  lärande

Veronika  Kobak  (M),  samhä1lsbyggnadsnämnden

Representanter  från

referensgrupperna
Karl-Eric  Johansson,  DHR

Lena  Johansson,  reumatikerna

Charlotte  Bengtsson,  FUB

Charlotte  Widh,  autism  &  aspbergerföreningen

Per-Olof  Ask,  HRF

Övr!ga närVarande Magdalena  Glusniewska,  nämndsekreterare

Gunnar  Näsström  Hopstadius,  samhällsbyggnadsförvaltningen

"Felix"  (Åsa) Everbrand, Länsstyrelsen 428

Utses att justera Per-Olof  Ask
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Kommunala  tillgänglighetsrådet

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-11-21

Tid och plats för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  26 november  2019  på

kornmun1edningsförvaltningen  i Alvesta  kommun

ena Glusniewska

Justeringspersonernas  signahir

Sida
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Kommunala  tillgänglighetsrådet

KTR  g 26

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

201 g-t  1-21

Mötet  öppnas

Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  hälsar  välkomrnen  och  förklarar

mötet  öppnat.

KTR  g 27

Val  för  justering

Ordförande  frågar  ti1lgänglighetsrådet  om  Per-Olof  Ask  kan  utses  som

justerare  av sarnmanträdets  protokoll.

Beslut

Tillgänglighetsrådet  beslutar  att utse Per-Olof  Ask  som  justerare.

KTR  g 28

Föreläsning  om  funktionshinder  och  tillgänglighetsfrågor

"Felix"  (Åsa)  Everbrand  från  Länsstyrelsen  besöker

tillgänglighetsrådet  och  pratar  om  bland  annat  nationella  mål  för

funktionshinderspolitiken  och  FN:s  konvention  om  rättighet  för

personer  med  funktionsnedsättning.  Besöket  avslutas  med

diskussionsfrågor  om  tillgängligheten  iAlvesta  kornrnun.

KTR  g 29

Referensgruppens  ärenden

Referensgnippen  tar  upp  frågor  från  sitt  sarnmanträde:

*  Ramp  på framsidan  av lammet  och  brödet:  Hela  vägen  in  till

caf6et  och  butiken.  Samhällsbyggnadsförvaltningen  tar  med

sig  synpunkten.

*  Vad  är tillgänglighet?  - tillgänglighetsrådet  känner  sig  nöjd

med  besöket  från  länsstyrelsen  och  de frågorna  som  togs  upp.

*  Onskemål  om  en diskussionsträff  för  politiker,  tjänstemän  och

referensgmppen.  Ordförande  tar  med  sig synpunkten.

@ Uppfarten  till  Hagaparken  från  Värnamovägen.

Sarnhällsbyggnadsförvaltningen  tar  med  sig synpunkterna.

Justeringspersonernas  signatur
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Kommunala  tillgängIighetsrådet

KTR 5 30

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-11-21

Tillgänglighetsplan

Tillgänglighetsplanen  tas upp  på  kornmunfullmäktige  i februari  2020

för  beslut.

KTR  g 31

Brukarinflytande  frågor

Tillgänglighetsrådet  diskuterar  frågor  om  brukarinflytande.

l.  Hur  tar  ni  reda  på vad  kunderna  vill?

2.  Hur  använder  ni  er av  kunskapen?

3.  Vad  har  kunskapen  lett  till  i era  beslut?

Synpunkterna  från  referensgnippen:

*  Skulle  vilja  se mer  dialog  mellan  personal  och  brukarna,  se till

att  informationen  når  anhöriga  och  inte  bara  brukare.  (föräldrar

eller  godeman).

*  Det  finns  en stor  rotation  av  personal.  Det  påverkar  brukare

väldigt  mycket.

*  Det  finns  en stor  kunskapsbrist  hos  anställda.

*  Borde  vara  bra  med  en årsuppföljning  av alla  saker  som  tas

upp  och  saker  som  har  åtgärdas  och  ej.

KTR 5 32

Övriga  ärenden

*  Matkostnader  på  boenden

*  Statligt  bidrag

*  Hur  många  avvikelser  som  rapporteras  i verksamheten,

statistik  från  omsorgsförvaltningen

*  Gunnar  Näsström  Hopstadius  från

samhäl1sbyggnadsförvaltningen  berättar  om  att  han  var  på

tillgänglighetskonferens,  vad  är det  som  gäller  vid  byggnation

vid  lokaler,  osv,

*  En  representant  från  bygg-  och  miljöavdelningen  kornmer  till

nästa  sarnmanträde,  referensgnippen  tar  upp  det  på  sitt

sammanträde  och  återkornmer  med  specifika  frågor  som  ska

besvaras.

*  Informationsärenden  från  ordförande:  RBUS:s  julfest  den  8e

december,  information  om  att  styrelsens  söker  nya  medlemrnar

och  bassängtider  i Tingsryd

Justeringspersonernas  signahir
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Kommunala  tillgänglighetsrådet

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-21

*  Sarnrnanträdesplan  för  år  2020:  12 mars,  14  maj,  17

september,  19  november

@ Martin  Sallergård  från  Kultur-och  fötidsförvaltningen  bjuds  in

till  nästa  sarnmanträde  för  att  diskutera  taxor  i Hagagården  och

en stång  i bassängen  i Alvesta

@ Vem  som  är ansvarig  för  hörselslingor  i kornmunen  och  inom

äldreomsorg?

KTR  g 33

Sammanträdet  avslutas

Ordförande  tackar  för  dagens  sammanträde  och  förklarar

sarnmanträdet  avslutat.

Justeringspersonernas  signatur
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