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Kommunala  tillgänglighetsrådet

Plats  och  tid Sammanträdesrurnrnet  Salen,  Alvesta  kommun,  Centralplan  l,  Alvesta.

Den  29 november  2018  kl. 14:00-  14:41

Justerade paragrafer HH 3241
Beslutande Thomas  Haraldsson  (C),  ordförande  och  representant  från  kornmunstyrelsen

Hagart  Valtersson  (C),  representant  från  nämnden  för  samhällsplanering

Frida  Christensen  (S),  representant  från  kultur-  och  fritidsnämnden

Stig  Jakobsson  (L),  representant  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

Representanter  från

referensgrupperna
Per-Olof  Ask,  HRF

Elsie  Oscarsson,  REUM

Sven-Olof  Nilsson,  HLF

Ann-Margreth  Malmborg,  NEURO

Karl-Erik  Johansson,  DHR

Charlotte  Bengtsson,  FUB

Charlotte  Widh,  Autisrn/Aspberger

Övr!ga närVarande Magdalena  Glusniewska,  kommunsekreterare

Emil  Malm,  samhällsplanering

Gunnar  Näsström  Hopstadius,  sarnhällsplanering

Utses  att  justera Per-Olof  Ask,  HRF
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Tid  och plats  för

justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  10  december  2018  klockan  10:OO  på

kommun1edningsförvaltningen  i Alvesta  kornmun

ena  Glusniewska

Thg  s HaFal  n (C)

Per-Olof
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Kommunala  tiIlgängIighetsrådet

KTR 5 33

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-11-29

Mötet  öppnas

Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  hälsar  välkomrnen  och  förklarar

mötet  öppnat.

KTR  g 34

Val  för  justering

Ordförande  frågar  tillgäng1ighetsrådet  om  Per-Olof  Ask  kan  utses  som

justerare  av sammanträdets  protokoll.

Beslut

Tillgänglighetsrådet  beslutar  att  utse  Per-Olof  Ask  som  justerare.

KTR  g 35

Sammanträdesplanen  för  2019

Ordförande  presenterar  förslag  till  sammanträdesplan  för  år 2019.

Beslut

Tillgänglighetsrådet  beslutar  att  anta  sarnrnanträdesplan  för  år 2019.

KTR 5 36

Vad  är  samarbete  med  TillgängIighetsrådet

Referensgnuppen  sala'iar  ett  tydligt  samarbete  och  riktlinjer  vad  gäller

investeringar,  särskilt  när  det  gäller  LSS  boende  men  också  andra

verksamheter.  Onskar  gärna  mer  komrnunikation  om  hur  det  ligger  till

med  uppföljningen  och  investeringar  ikornmunen.  Referensgnippen

salaiar  också  en dialog  med  nämnderna.

Beslut

Ordföranden  noterar  synpunkterna  och  tar  med  det  till  planeringen

inför  nästa  år. Nämndrepresentanterna  tar  upp  det  i sina  respektive

nämnder.

KTR 5 37

Uppföljning  av  tillgänglighetsplanen  saknas

Det  finns  ingen  uppföljning  av  tillgänglighetsplanen  för  år 2019.

Justeringspersonernas  signahir
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Kommunala  tillgänglighetsrådet

Beslut
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Ordförande förbereder ett förslag till  uppfö5ningen av
tillgänglighetsplanen  till  nästa  sammanträde.

KTR 5 38

Hur  fungerar  LSS  utjämningssystemet

Det  finns  brister  i LSS  Utjämningssystemet,  som  kan  bero  på

okunskap.

Det  behövs  en plan  på  hur  det  kan  förbättras  inför  nästa  år.

Beslut

Tillgänglighetsrådet  tar  ärendet  på  nästa  samrnanträde

KTR 5 39

Vita  markeringar  i Moheda  bör  ses  över

Övergångsställen  i Moheda  bör  ses över,  eftersom  de vita

markeringarna  saknas  eller  inte  syns  tillräckligt  bra.

Beslut

Förvaltningen  för  samhällsplanering  tar  med  sig  synpunkterna.

KTR  g 40

Övriga  ärenden

Ordförande  frågar  tillgänglighetsrådet  om  det  är  någon  representant

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

Parkeringsavgifter  och  tillgänglighet,  elstolpar  för  att  ladda  elbilar  på

markerade  platser  för  funktionshindrade.  Behovet  ska  ses över.

Hörselslinga  fungerar  inte  i sammanträdesrum  Salen.  Det  behövs  även

fler  hörselslingor  i växeln,  för  utlämning.

Det  finns  behov  av  hörselslinga  i kulturkällaren  och  på  biblioteket.

Ordföranden  återrapporterar  om  hörselslingor  på  nästa  samrnanträde

KTR 5 41

Sammanträdet  avslutas

Ordförande  tackar  för  dagens  sarnmanträde  och  hela  året  och  förklarar

sammanträdet  avslutat.
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