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Kommunala  til1gänglighetsrådet

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

Den  21 mars  2019,  kl.  13:30-  15:30

Ajourneringkl.  14:56-  15:10

Justeradeparagrafer HH 113

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

Veronika  Kobak  (M),  samhällsbyggnadsnämnden

Nina  Rydström  (C),  utbildningsnämnden

Lars-Olof  Petersson  (S),  omsorgsnämnden

Mats  Martinsson  (S),  kultur-och  fötidsnämnden

Mikael  Lindberg  (C),  omsorgsnämnden

Roland  Magnil  (S),  kultur-och  fritidsnämnden

Representanter  från

referensgrupperna
Karl-Eric  Johansson,  DHR

Tommy  Bolander,  neuroföreningen

Charlotte  Bengtsson,  FUB

Charlotte  Widh,  autism  &  aspbergerföreningen

Per-Olof  Ask,  HRF

Kennert  Nilsson,  HLF

He16n  Gustavsson,  synskadadesföreningen

Lena  Johansson,  reumatikerna

Övriga närVarande  Magdalena  Glusniewska,  kornmunsekreterare

Gunnar  Näsström  Hopstadius,  förvaltningen  för  samhällsbyggnad

Lucas  Herngren,  enhetschef  på  omsorgsförvaltningen

Per  Elmgren,  ekonom

Henric  Karlsson,  brandsäkerhetsansvarig,  Allbohus

Mikael  Magnusson,  lokalstrateg

Utses att justera Charlotte  Bengtsson
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Tid och p1ats för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  1 april  2019  klockan  lO:OO på

kommun1edningsförva1tningen  i Alvesta  kornmun

dalena  G  iewska

mas  Haraldsson  (C)
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Mötet  öppnas

Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  hälsar  välkommen  och  förklarar

mötet  öppnat.

KTR  g 2

Val  för  justering

Ordförande  frågar  tillgänglighetsrådet  om  Charlotte  Bengtsson  kan

utses  som  justerare  av sammanträdets  protokoll.

Beslut

Tillgänglighetsrådet  beslutar  att  utse Charlotte  Bengtsson  som

justerare.

KTR  g 3

Handikapparkering  saknas  vid  äldreboende

Ordförande  meddelar  tillgänglighetsrådet  att  Björn  Brentel,

utemiljöchef  på Allbohus,  har  kollat  läge  och  det  finns

handikapparkering  vid  alla  äldreboenden.

Beslut

Ti1lgäng1ighetsrådet  noterar  informationen.

KTR 5 4

Lekplatsen  vid  Lärkgatan  i Moheda

Det  finns  ingen  belysning  där  och  det  är dåligt  med  utnistningen.

Sarnhällsbyggnadsförvaltningen  meddelar  att  de har  beställt  ny

uöstning  till  lekplatsen  och  att  det  finns  ingen  lekplats  som  har

belysning  och  att det  skulle  i så fall  vara  en kostnadsfråga.

Representanterna  från  referensgrupperna  vill  också  veta  om  alla

lekplatser  är handikappanpassade.

Beslut

Sarnhällsbyggnadsförvaltningen  tar  med  sig  synpunktema.

Justenngspersonemas  signahir
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Kommunala  tillgängIighetsrådet

KTR  g 5

Trottoarkanterna  på Kyrkogatan  i Moheda

Det  är för  höga  kanter  och  det  går  inte  att  promenera  där  med  en

mllator.  Det  finns  inte  heller  något  övergångsställe.

Beslut

Sarnhällsbyggnadsförvaltningen  tar  med  sig  synpunkterna.

KTR  g 6

Miljöstationen  vid  Mohedaskolan

Problemet  är åtgärdat.

Beslut

Ti11gäng1ighetsrådet  noterar  informationen.

KTR 5 7

Halkrisk  på  bron  mellan  'Henriks  plåt'  och  'Borslövsvallen'

Samhällsbyggnadsförvaltningen  arbetar  med  det.

Beslut

Tillgänglighetsrådet  noterar  informationen.

KTR 5 8

Tillgänglighet  och  Brandsäkerhet  i det  planerade  LSS-
boendet

Följande  är synpunkter  lämnade  av referensgrupperna:

@ Boendet  är inte  anpassad  till  stora  nillstolar.

*  Korttidsboende  och  permanentboende  bör  inte  vara  i sarnma  byggnad.

*  Svårt  för  folk  som  inte  åker  hiss.

*  Ventilationen  fungerar  inte  idag.

*  Det  är för  lite  utrymme  i duscharna,  de som  jobbar  där  har  svårt  att  hjälpa  till  i
duschen.

*  Det  är dålig  planering  av  placeringen  av  TV  utrustningen.

*  Det  finns  stora  bister  i kornmunikationen  mellan  referensgnipperna  och

omsorgsförvaltningen.

Heruic  Karlsson  från  Allbohus  föredrar  för  tillgänglighetsrådet  om

brandsäkerheten  i byggnaden.

Justespersonemas  signatur
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Lucas  Herngren,  enhetschef  på omsorgsförvaltningen,  föredrar  om

tillgängligheten  på det  nya  LSS-boendet.

*  Det  ska vara  tagg  för  att komma  in  och  alla  ska få taggar.

@ Det  kommer  att finnas  brandsläckare  och  personalen  kornmer  att  fa en utbildning.

Värends  räddningstjänst  granskar  brandsäkerheten  i boenden.

Omsorgsnämnden  kommer  att  ha möte  med  referensgnippen  och

arkitekten  angående  det  nya  boendet.

Beslut

Henric  Karlsson  tar  med  sig  synpunkterna  till  Allbohus.

Lars-Olof  Petersson  (S) tar  med  sig  synpunkterna  till

omsorgsnämnden.

KTR  g 9

LSS  utjämningssystem

Per  Elmgren,  ekonom,  föredrar  för  tillgänglighetsrådet  om  LSS

utjämningssystem.

Beslut

Tillgänglighetsrådet  noterar  informationen.

KTR  g 10

Tillgänglighetsplan

Referensgnippen  fick  i uppdrag  vid  förra  samrnanträdet  att  kolla  i den

befintliga  tillgänglighetsplanen.

Ti1lgäng1ighetsp1anen  gällde  fram  till  och  med  december  2018.

Beslut

Ärendet  tas upp  på  nästa  sarnrnanträde.  Referensgruppen  far  komma

med  synpunkter.

KTR  g 11

Hörselslingor

Ordförande  återrapporterar  om  hörselslingor  i kornmunen.

Önskemål  finns  om  ytterligare  tre stycken  portabla  hörselslingor  till  i

lådan  i växeln.

Justeringspersonemas  signatur
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Hörselslingan  funkar  inte  i Folketshus.  Det  är anmält  och  ska åtgärdas.

Detta  är en fråga  som  kommunen  inte  styr  över  utan  som  hanteras  av

Folkets  Hus  då det  inte  är kornmunens  lokaler.

Beslut

Til1gänglighetsrådet  noterar  informationen.

Mats  Martinsson  (S) tar  med  sig  frågan  om  hörselslingan  i

kulturkällare  till  kultur-och  fritidsnämnden.

KTR  g 12

Övriga  ärenden

Fråga  ställs  om  kostnaden  för  att  hyra  en varmvattenbassäng  i Alvesta.

Ledare  för  varmvattengymnastik  meddelar  att  priset  är högre  att  hyra

in sig  i Alvesta  än i Växjö.

Problemet  med  bassängen  i Alvesta  är också  att det  finns  ledstång

bara  på  ena sidan  i poolen  och  det  bör  finnas  på alla  sidor  för  att

underlätta  för  vattengymnastikgnupper.  Det  sala'ias  handtag  i

duscharna  och  det  finns  ett behov  att se över  handikappanpassning  i

bassängen,

Mats  Martinsson  (S)  tar  med  sig  synpunkterna  till  Kultur-och

fritidsnämnden.

Ett  annat  ärende  som  tas upp  är att  referensgnippen  föreslår  att

ersättarna  ska  kunna  närvara  vid  rådets  sarnmanträden  och  att det  ska

vara  öppet  för  åhörare.

Ti1lgäng1ighetsrådet  har  tidigare  bestämt  att  referensgnippen  får  utse

åtta  personer  från  referensgrupperna  till  varje  sammanträde  och  att  det

finns  en representant  och  en ersättare  från  varje  nämnd.  Beslut  finns

om  att  ersättarna  inte  har  närvarorätt  när  ordinarie  representant  från

referensgnippen/nämnerna  är närvarande  vid  sarnmanträdet.

KTR513

Sammanträdet  avslutas

Ordförande  tackar  för  dagens  sarnmanträde  och  förklarar

sarnmanträdet  avslutat.

Justeringspersonemas  signatur
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