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Kommunala  tilIgänglighetsrådet

Plats  och  tid Sainmanträdesmrnmet  Salen,  Alvesta  kornrnun,  Centralplan  1, Alvesta.

Den  30 november  år 2017  kl. 13.30-15.00

Justerade paraqraTer 20-27

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

Hagart  Valtersson  (C),  representant  från  nämnden  för  sai'rföällsplanering

Fnda  Christensen  (S),  representant  från  kultur-  och  fritidsnamnden

Björn  Tisjö  (M),  representant  från  utbildningsnämnden

Mars  Martinsson  (S),  representant  från  omsorgsnärm'iden

Stig  Jacobsson  (L),  representant  från  narm'iden  för  individ-  och  familjeomsorg

Representanter  från

referensgrupperna
Leif  Jönsson,  HRF

Ulla  Johansson,  REUM

Sven-Olof  Nilsson,  HLF

Ann-Margreth  Malmborg,  NEURO

Charlotte  Widh,  Autism/Aspberger

Övriga närVarande Evalis  Einarsson,  sekreterare

Lucas  Herngren,  erföetschef

Marianne  Stark,  strateg

Andreas  Nilsson,  fritidsgårdschef

Adina  Johansson  deltagare  s demokratiprojektet  2017

Evelina  Johansson  deltagare  I demokratiprojektet  2017

Emil  Malm,  trafikingenjör

Utses  att  justera Leif  Jönsson,  HRF
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Sekreterare

Den  14  december  2017  klockan  13:00  på

kommun1edningsförvaltningen  i Alvesta  komrnun
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Mötet  öppnas

Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  hälsar  välkormnen  och  förklarar

mötet  öppnat.

KTR  g 21

Val  för  justering

Ordförande  frågar  til1gäng1ighetsrådet  om  Leif  Jönsson  kan  utses  som

justerare  av samrnanträdets  protokoll.

Beslut

Tillgäng1ighetsrådet  beslutar  att  utse  Leif  Jönsson  som  justerare.

KTR  g 22

Information  om  demokratiprojektet

Fritidsgårdschef  och  deltagare  i årets  demokratiprojekt  informerar

ti1lgänglighetsrådet  om  demokratipro)ektets  genomförande  under  ar

2017.  Bilagt  till  protokollet  fimis  en mer  detaljerad  redogörelse  av

presentationen.

KTR  g 23

Remiss  från  omsorgsnämnden  om  användning  av

begreppet  "brukare"

Omsorgsnämnden  har  inkornmit  med  en remiss  till  ti11gänglighetsrådet

avseende  användningen  av terrnen  "bmkare".  Omsorgsnämnden  har

ställt  två  frågor  i remissen:

l.  Anser  ni att samlingstermen  bmkare  är bra  eller  bör  den  bytas

ut  mot  någon  annan  samlingsternn?

2. Om  den  bör  bytas  ut  -  har  ni förslag  på någon  annan

samlingsterm?

Beslut

Ti1lgänglighetsrådet  beslutar  att terrnen  brukare  bör  bytas  ut. Till  enskild

person  används  namn  och  för  övrigt  är omsorgstagare  en lämplig  terrn.

Justeringspersonernas  signatur
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Beslut  om  sammanträdesplan  2018
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Ordföranden  frågar  tillgäng1ighetsrådet  om  nedan
sarnmanträdesdatum  kan  fastställas  som sarmnanträdesplan  för  år
2018:

*  Torsdagen  den  22 mars

*  Torsdagen  den  24 maj

*  Torsdagen  den  20 september

*  Torsdagen  den  29 november

Beslut

Til1gäng1ighetsrådet  beslutar  att anta  förslaget  till  sarnmanträdesplan  för
2018.

KTR  g 25

Referensgruppens  ärenden

Ti11gäng1ighetsrådets  referensgrupp  har  vid  sitt  möte  den  23 oktober  2017
beslutat  att  referensgruppen  vill  lyfta  följande  fem  ärenden  på
tillgäng1ighetsrådets  möte:

1.  Funktionshindrade  som  kunnat  delta  i daglig  verksamhet  som
förlagts  till  olika  kaf6er  har  minimerats  genom  att  personal  har
bytts  ut och  beslut  har  tagits  att stänga  denna  möjlighet  till
förmån för Arbetsmarknadserföeten. Vad kormner att erb3udas
istället?

Thomas  Haraldsson  (C)  besvarar  frågan.

2. Ansvarig  politiker  för  omsorgsförvaltningen  gällande
funktionshinderfrågor  bör  närvara  vid  nästa  möte,  dels  för  att
svara  på fråga  från  föregående  protokoll,  och  dels  för  att flera
frågor  rör  just  omsorgen.

Mats  Martinsson  (S) från  omsorgsnämnden  besvarade  referensgruppens
frågor.  Aven  Mananne  Stark  och  Lucas  Herngren  från
omsorgsförvaltningen  besvarade  också  referensgruppens  frågor.

3. Sii'rföallen.  I utryrmnet  för  ensamduschen  är golvet  mycket  halt
vilket  bör  åtgärdas.  När  monteras  räcket?

Thomas  Haraldsson  (C)  inforrnerar  att räcket  har  monterats.
Referensgruppen  ställde  ytterligare  frågor,  som  Frida  Christensen  (S) tar
med  sig till  kultur-  och  fritidsförva1tningen.  Frida  återkommer  med  svar
på nästa  möte.

Justeringspersonemas  signatur
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4.  Vem  har  ansvaret  för  att LSS  är implementerat  hos politiker  och

personal?

Mats  Martinsson  (S) från  omsorgsnämnden  besvarade  referensgruppens

frågor.

5. Svaret  om  vilplan  i gångtui'ineln  i Moheda  ej nöjaktigt.

Emil  Malm  mottog  referensgruppen  synpunkter.

KTR  g 26

Övriga  ärenden

Ordförande  frågar  tillgäng1ighetsrådet  om  det är någon  representant

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

I Moheda  har  flera  vägar  "hål"  i asfalten.  Trafikingenjör  Ernil  Malm

ska titta  på detta.

KTR 5 27

Sammanträdet  avslutas

Ordförande  tackar  för  dagens  sarnrnanträde  och  förklaiar

sarmnanträdet  avslutat.

Justenngspersonernas  signatur
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Alvesta  tillgänglighet
Adina  och Evelina  Johansson

Var  finns  problemen?
Den lilla idrottshallen  var svår  att komma  in och ut ifrån eftersom  att det  är en stor  tröskel.
Därefter  var det  en stor  grusplan  som  var svår  att ta sig  över.

Inne på ica var det  väldigt  svårt  att vara  rullstolsbunden  eTtersom  att det  inte gick  att nå
varorna  som  var högt  upp, lågt ner eller  långt  in.

Många  mindre  butiker  var svåra  att komma  in i och att ta sig runt i. Detta  var främst  på
gågatorna.  Ex. Kafået  på hörnan  som hade  en hiss långt  in bakom  lokalen  som man var

tvungen  att fråga  personalen  om.

En sybutik  hade  det  jättebra  och butiksägaren  sa själv  att hon tänkte  mycket  på
rullstolsbundna.

Gågatorna  är väldigt  branta  och blir  då otroligt  svårt/nästintill  omöjligt  att ta sig ner för
eller  upp  för  själv  i rullstol.

På stationen  får man ta en omväg  för att komma  in men det är bra inne på stationshuset.

Övrigt

Vad gör  man mot halka  på gågatorna  (särskilt  för  de rullstolsbundna)?  (Förslag  är att salta
trottoarer.)

Att kontrollera  och tipsa  butiker  och offentliga  platser  i Alvesta  om att göra  det
handikappanpassat.
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