
Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-17
TiIIgängIighetsrådet

Plats  och  tid Sammanträdesrummet  Salen,  Alvesta  kommunhus,  Centralplan  1, Alvesta

Paragrafer 9ä 1-9

Beslutande Thomas  Haraldsson  (C), ordförande  och representant  från  kommunstyrelsen
Edina Maslac  (S), samhällsbyggnadsnämnden

Nina Rydström  (C), utbi1dnin(7snämnden
Mikael  Lindberg  (C), omsorgsnämnden

Stig Jakobsson  (L), nämnden  för  arbete  och lärande

Mats  Martinsson  (SI Kultur-  och fritidsnämnden

Representanter  från

referensgruppen

Lena Johansson,  reumatikerna

Tommy  Bolander,  Neuroföreningen

Charlotte  Bengtsson,  FUB

Charlotte  Widh,  autism  & aspbergerföreningen

Kennert  Nilsson,  HLF

Övriga  närvarande Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Gunnar  Näsström-Hopstadius,  trafiktekniker

Sofie  Von Elen, planarkitekt

Justeringens  tid  och plats

Kommunledningsförvaltningen  i Alvesta  kommun,  30  september  2020

Utsedd  att  justera:  Kennert  Nilsson

Underskrifter

Sekreterare

Therese  Löfqvist

Ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)

Justerare

Kennert  Nilsson

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande

Sida

1(3)



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-17

Sida

2(3)

TilIgängIighetsrådet

KTR G 10

Mötet  öppnas

Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C) hälsar  välkommen  och förklarar  mötet  öppnat.

KTR 911

Val  för  justering

Ordförande  frågar  tiIIgängIighetsrådet  om Kennert  Nilsson  kan utses  som justerare
av sammanträdets  protokoll.

Beslut

TiIIgängIighetsrådet  beslutar  att  utse  Kennert  Nilsson  som justerare.

KTR å 12

Närvaro

Närvarande  ledamöter,  se sidan 1.

KTR G 13

Information  om  arbetet  med  tillgänglighetsplanen

TiIIgängIighetspIanen  har skickats  ut till referensgruppen  samt  till ledamöter  för
tiIIgängIighetsrådet.  Remisstid  är till och med den 16 oktober  2020.  Eventuella
synpunkter  bör  inkomma  skriftligt  via mej  till

kommunIedningsstaben/nämndsekreteraren.  Representanter  från referensgruppen
ställer  frågor  om hur  enskilda  kommuninvånare  kan få svar  på frågor  rörande
tillgängligheten  samt  hur  man som kommuninvånare  kan väcka frågan  om de
upplever  att  kommunen  inte  lever  upp  till innehålletitiIIgängIighetspIanen.

KTR ä 14

Utemiljöprojekt  i Sjöparken-  "Alvesta  Brygga"

Sofie  von Elen, planarkitekt,  presenterar  utemiljöprojekt  i Sjöparken-  "Alvesta
Brygga"  med bakgrund  att  det  finns  intresse  att  bebygga  området.  Projektet  är
fortfarande  i ett  tidigt  skede,  och presentationen  är ett  underlag  i kommande
budgetunderlag  och kommande  projektering.  Det  finns  alltid  krav  vid ny bebyggelse
att  tillgänglighet  ska vara  en del av arbetet,  och hon låter  meddela  att  de tar  gärna
emot frågor och synpunkter att ta med siB till det fortsatta arbetet.
Referensgruppen  ställer frågor/funderingar  som rör:

*  om att  inkludera  andra  boenden  än lägenheteri  husen.

*  det  pågår  arbeten  med  sjön  Salen om att  höja  vattenkvalitån.

Justerares  signaturer
Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-17

Sida

3(3)

TiIIgängIighetsrådet

*  är det  utmanande  att  minska  antalet  handikapparkering  från  4 platser  till

tre  om man vill öka antalet.

*  Konstverk  i vattnet  lämnas  som förslag.

KTR 9 15

Referensgruppens  ärenden

@ Finns inga ärenden  anmälda  då referensgruppen  inte  har  haft  möte  innan

sammanträdet.

*  Charlotte  lämnar  in skriftliga  frågor-  efterfrågar  mer  samarbete  mellan

anhöriga/gode män/förvaltare  och kommunen.  Frågorna  biläggs

protokollet.

KTR 9 16

Övriga  ärenden

*  Från och med  nästa år ska Lukas Herngren  (omsorgsförvaItningen)  vara

kallad  till samtliga  möten  med tiIIgänglighetsrådet.

*  Stig frågar  om kommunen  tillhandahåller  hjälp  till  att  söka

bostadsbidrag/bostadsanpassning.

KTR 9 17

Sammanträdet  avslutas

Justerares signaturer Utdragsbestvrkande
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Frågor  som  vi vill  ha svar  på inom  LSS verksamheten  i Alvesta

Planering  inför  nästa  LSS bostad.  Var  och när?
Vad gäller  om covid  smitta  konstateras  eller  misstänks  inom  ett  boende?  Varför  så dåliginformation  till  anhöriga  o gode  män?
Upplevs  som LSS handläggare  har  goda  intentioner  att  säkerställa  varje  omsorgstagares  LSSrättigheter  enligt  lag, men inte  tillåts  göra  sitt  jobb.  Varför  gäller  inte  lagen?
Hur  många  beviljade  beslut  på ledsagning  och kontaktperson  har  tagits  under  2019  och2020?

Daglig  verksamhet  drar  in/förändrar  många  basala  viktiga  funktioner  för  omsorgstagarnautan kommunikation/dialog  med berörda anhöriga  eller  goda män/förvaltareMatkostnaden  för  den gemensamma  maten  på LSS boende  är fortfarande  inte  utredd.  Deboende  betalar  mer  än Konsumentverket  anser  är rimligt  och har  gjort  det  i många  år. Närkommer  svaret  på utredningen?  Vad blir  effekten  av att  personal  inte  äter  med de boendeeftersom  de anser  maten  är för  dyrt?
Trots  att  fritiden  inom  LSS var  ett  prioriterande  mål 2019,  lever  den inte  upp till  lagen.  Vi harmånga  som inte  mår  bra pga detta  inom  verksamheten.  Det  finns  boende  som inte  en fåttåka och bada under  sommaren.  Och det  som görs  är gruppaktiviteter,  varför  gäller  inteindividen  i centrum. Vad tänker ni Böra?  Vem har ansvaret att lagen inte följs?Motion  är en bristvara  på boendena,  består  mest  av promenader.  En förändring  behövs  föratt  alla ska må bra. Årliga  hälsokontroller  för  att  säkerställa  fysiska  hälsan?
Vilka  tekniska  hjälpmedel  använder  ni inom  LSS verksamheten?  Ståri  omsorgsnämndensverksamhetsberättelse  för  2020  att  det  ska öka. Men  ingen  ökning  har  märkts  av, inte  ensmail  kommunikation  finns.
I verksamhetsberätteIsen  står  också  att  anhörig  samverkan  ska byggas  upp,  vad har  gjorts?När  ska det  göras  en riktig  undersökning  om hur  alla inom  LSS och deras  anhöriga  uppleververksamheten?  Även  de utan  tal.  För att  förbättras  måste  man  veta  vad som inte  är bra.Kunskapsbristen  är stor  inom  våra  boende  tex  inom  teckenkommunikation,  förståelse  förförberedelse  och struktur,  kunskap  om dokumentation  eller  vad som brukaren  har  förrättigheter  enligt  LSS lagen. Vad tänker  ni göra för  att  säkerställa  kunskapsnivån  påpersonalen  och cheferna?

Alvesta  kommun  har  de senaste  5 åren  betalt  nästan  1,5  miljon  i avgifter  till  IVO för  ejverkställda  beslut.  Växjö,  Älmhult,  Ljungby,  Lessebo,  Uppvidinge  och Älmhult  har  undersamma  tid  betalt  under  200000:-  TILLSAMMANS.  Vad ska vi göra  för  att  även  Alvesta  ska lärasig att  planera?

Ingen  redovisning  på vår  anmälan  om hur  renoveringen  av nya LSS boendet  påRönnedalsvägen  35 påverkade  de boende.  När kommer  den?
De boende  måste  få mer  hjälp  och handledning  med städningen  i boendena,  ska inte  behövaskötas  av anhöriga.

Fortfarande  har  kommunen  inte  redovisat  vad  som  gjorts  eller  ska göras  för  pengarna  somkom  in efter  kyrkans  kabarå  2018,  trots  flera  påstötningar.  När  ska något  göras?

Charlotte  Widh,  Autism  o Asbergerföreningen
Charlotte  Bengtsson,  FUB


