
9  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-03-11

Sida

1(3)

TiIIgängIighetsrådet

Plats  och  tid Digitalt  möte  via Teams  (sammanträdesrummet  Salen,  Alvesta  kommunhus,  Centralplan  1, Alvesta)
torsdagen  den  1l  mars  kl 13.30-15.00

Paragrafer 55 :r-g

Beslutande Thomas  Haraldsson  (C), ordförande  och representantfrån  kommunstyrelsen

Edina  Maslac  (S), samhällsbyggnadsnämnden

Mats  Martinsson  (S), kultur-  och  fritidsnämnden

Lars-Olof  Petersson  (S), omsorgsnämnden

Stig  Jakobsson  (L), nämnden  för  arbete  och  lärande

Representanter  från

referensgruppen

Lena  Johansson,  Reumatikeförbundet

Tommy  Bolander,  NEURO

Charlotte  Bengtsson,  FUB

Helen  Gustavsson,  SRF

Charlotte  Widh,  autism  och aspebergerFörbundet  gj  6-9

Övriga  närvarande Ulrika  Bengtsson,  nämndsekreterare

Gunnar  Näsström-Hopstadius,  trafiktekniker

Lucas  Herngren,  verksamhetschef  omsorgsförvaltningen

Per Elmgren,  ekonomichef  5j  2-4

Carola  Gunnarsson,  avdelningschef  samhällsbyggnadsförvaltningen  E3 5

Justeringens  tid  och  plats

Kommunledningsförvaltningen  i Alvesta  kommun  tisdagen  den  16  mars

Utsedd  att  justera:  Charlotte  Bengtsson

Underskrifter

Sekreterare

Ulrika  Bengtsson

Ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)

Justerare

Charlotte  Bengtsson

Justerares  signaturer Lltdragsbestyrkande
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TilIgänglighetsrådet

KTR jl

Mötet  öppnas

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

KTR j2

Val  för  justering

Ordförande  frågar  tilIgängIighetsrådet  om Charlotte  Bengtsson  kan utses som

justerare  av sammanträdets  protokoll.

Beslut

TiIlgänglighetsrådet  beslutar  att  utse Charlotte  Bengtsson  som justerare.

KTR j3

Närvaro

Närvarande  ledamöter,  se sidan 1.

KTR j4

Information  om faktura  från  omsorgsförvaltningen

Per Elmgren,  ekonomichef,  informerar  om de svårigheter  som uppstått  i

kommunens  nya ekonomisystem  i samband  med omsorgsförvaltningens  fakturering

avseende  januari  månad  2021. Cirka 250 personer,  av totalt  829 personer,

debiterades  ett  för  lågt belopp  och att  cirka 170  personer  debiterades  inte alls.

Reglering  av de felaktiga  fakturorna  görs i samband  med faktureringen  för  mars

månad.

KTR j5

Bostadsanpassning

Carola Gunnarsson,  avdelningschef  Bygg & Miljö  på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

informerar  tillgänglighetsrådet  om bostadsanpassning  enligt  lagen (2018:222)  om

bostadsanpassningsbidrag  samt  om kommunens  handläggningsprocess  och

handlägBningstid.

KTR j6

Referensgruppens  ärenden

Det har till tilIgänglighetsrådets  sammanträde  inte inkommit  några samlade  frågor

eller  ärenden  från referensgruppen.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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TiIlgängIighetsrådet

Charlotte  Bengtsson,  FUB, har  inför  mötetinkommit  med  frågor  avseende  LSS, se
bilaga  1. Lucas Herngren,  verksamhetschef  på omsorgsförvaltningen,  har  skriftligen
besvarat  frågorna,  se bilaga  2.

Vid mötet  ställs  även  en fråga  om Alvesta  kommun  har möjlighet  att  påverka  Region
Kronoberg  att  finna  en lösning  avseende  läkarsituationen  på Alvesta  och Moheda
vårdcentraler.  Thomas  Haraldsson  (C) informerar  att  han tillsammans  med

kommunstyrelsens  ordförande  Per Ribacke  och kommunchef  Camilla  Holmqvist
kommer  att  träffa  hälso-  och sjukvårdsnämndens  presidium  inom  ett  par  veckor.

Thomas Haraldsson tar med sig frå@an till mötet, och återkopplar  vid
tillgänglighetsrådets  nästkommande  sammanträde.

Det  framförs  även  synpunkter  på att  den  nya ingången  till  Söderbacka  inte  är
anpassad  till  personer  med  rörelsehinder  eller  sämre  motorik.  Thomas  Haraldsson

(C) och Lars-Olof  Petersson  (S), omsorgsnämnden,  lyfter  frågan  med  AllboHus.

KTR j7

Strategiska  investeringsmedel  till  Hagaparken

Thomas  Haraldsson  (C) informerar  att  kommunstrselen  den  9 mars  2021  Tattade

beslut om att omfördela  strate@iska  investeringsmedel  till
samhälIsbyggnadsnämnden,  vilka  ges i uppdrag  att  skapa  en ny lekplats  i

Hagaparken och för övriBt  rusta upp parken. I beslutet  framgår att synpunkter  och
förslag  bland  annat  ska inhämtas  från  tillgängIighetsrådet.  Edina Maslac  (S),

samhällsbyggnadsnämnden,  informerar  att  funderingar  bland  annat  finns  kring
uppbyggnad  av hundrastgård  i Hagaparken.

TillgängIighetsrådet  kommer  vid nästkommande  möte  att  diskutera  frågan  kring
Hagaparken  och hundrastgård  i parken.

KTR j8

Övriga  ärenden

Inga övriga  ärenden  anmäls  vid sammanträdet.

KTR j9

Sammanträdet  avslutas

Justera+es  signaturer Utdragsbestyrkande
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Frågor  från  FUB till  tillgänglighets  rådet  210310.

Varför  redovisas  inte  habersättningen  för  omsorgstagarna  ? Varför  kan inte  Alvesta

ha en fungerande  "lön  specifikation"  som andra  kommuner  ? Att  få redovisat  hur  stor

dagspengen  är, för  vilka  dagar  de får  betalt  och när  det  ska betalas  ut  borde  vara  en

självklarhet.

Vad har  gjorts  för  att  omsorgstagarna  motverka  psykiskt  lidande  under  pandemi?

Kommunen  har  en LSS vägledning  för  utbildade  LSS handläggare.  Men  det  saknas  en

vägledning  för  dem  som arbeta  ute i boenderna,  där  många  saknar  utbildning  samt

kompetens  inom  funktionsstöd.  Något  ni funderar  på?

Vad är kommunens  vision  för  LSS bostäderna?  Vad fungerar  bra och vad fungerar

mindre  bra?

Hur  många  deltog  i brukar  undersökningen  som  gjordes  under  2020,  och vad  visade

resultatet?

Vem  ska ha möjlighet  att  hjälpa  brukarna  att  göra  sin röst  hörd?  Personal  har  både

fackombud  och skyddsombud,  men  vem  får  behörighet  att  hjälpa  brukarna.

För  att  motverka  kunskapsbristen  som  finns  inom  funktionsstöd  skulle  ni arbeta  med

riktade  kunskapsutbildningar,  vilka?  (Vi saknar  kunskap  inom  TAKK, dokumentation,

bemötande  av funktionsvarierade  m.m)

Efterfrågar  fortfarande  en redovisning  av hur  renoveringen  på Rönnedalsvägen  35

påverkade  de boende.  Fick svaret  tidigare  att  det  gjorts  oktober  men  det  är inte  gjort.

Det  behövs  ett  större  utbud  på olika  fysiska  aktiviteter,  något  som planeras  ? (När

pandemi  lagt  sig eftersom  behovet  fanns  även  innan.)

Charlotte  Bengtsson
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On'isorgsföi'valtningen

Funktionsstöd

Lucas  Hemgren

Verksarnhetschef

Tel.  0472-15315

E-post: Lricas.Hemgren@alvesta.se

Datum

2021-03-10

Frågeställningar  FUB

tillgänglighetsrådet

Frågeställningar

1.  Varför  redovisas  inte  habersättningen  för  omsorgstagarna  ? Varför  kan inte  Alvesta  ha en fungerande

"lön  specifikation"  som andra  kommuner  ? Att  få redovisat  hur  stor  dagspengen  är, för  vilka  dagar  de

får  betalt  och när  det  ska betalas  ut borde  vara  en självklarhet.

2. Vad har  gjorts  för  att  omsorgstagarna  motverka  psykiskt  lidande  under  pandemi?

3. Kommunen  har  en LSS vägledning  för  utbildade  LSS handläggare.  Men  det  saknas  en vägledning  för

dem  som arbeta  ute i boenderna,  där  många  saknar  utbildning  samt  kompetens  inom  funktionsstöd.

Något  ni funderar  på?

4. Vad är kommunens  vision  för  LSS bostäderna?  Vad fungerar  bra och vad fungerar  mindre  bra?

5. Hur  många  deltog  i brukar  undersökningen  som  gjordes  under  2020,  och vad visade  resultatet?

6. Vem  ska ha möjlighet  att  hjälpa  brukarna  att  göra  sin röst  hörd?  Personal  har  både  fackombud  och

skyddsombud,  men  vem  får  behörighet  att  hjälpa  brukarna.

7. För att  motverka  kunskapsbristen  som  finns  inom  funktionsstöd  skulle  ni arbeta  med  riktade

kunskapsutbiIdningar,  vilka?  (Vi saknar  kunskap  inom  TAKK, dokumentation,  bemötande  av

funktionsvarierade  m.m)

8. Efterfrågar  fortfarande  en redovisning  av hur  renoveringen  på Rönnedalsvägen  35 påverkade  de

boende.  Fick svaret  tidigare  att  det  gjorts  oktober  men det  är inte  gjort.

9. Det behövs  ett  större  utbud  på olika  fysiska  aktiviteter,  något  som planeras  ? (När  pandemi  lagt  sig

eftersom  behovet  fanns  även  innan.)

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Gärdesvägen  4

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesia.se

E-post  till  förvaltningen

omsorgöalvesta.se
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Svar

1.  Frågan  behandlas  inom  kommunen  och vi återkommer  med  svar  så snart  som möjligt.

2. UnderpandeminharviarbetatmedföljandedelarförattmotverkadenpsykiskapåfrestningCovid-19

inneburit.  Framförallt  har  det  handlat  om struktur,  rutin  och förståelse.  Vi har  upprättat  daglig

verksamhet  i hemmet  med  den  personal  som omsorgstagaren  normalt  har  på sin arbetsplats.  Vi har

arbetat  om arbetsuppgifter  som passar  hemmiljön.  Levererat  arbetsuppgifter  till  bostaden.  Arbetat

med  anpassade  aktivitetsscheman  i hemmet  för  att  motverka  fallerande  rutiner  och  passivitet.  För att

säkerställa  förståelsen  för  pandemin  och dess effekter  har  vi arbetat  fram  Informationsmaterial  till

omsorgstagarna  med  anpassat  innehåll  (video,  lättläst,  bilder)  om vad en pandemi  och  Covid-19  är. I

viss mån  har  vi också  arbetat  med Svenska  kyrkan  som bidragit  med  aktiviteter  och spel  till  våra

omsorgstagare.

3. Det  finns  styrdokument  för  samtliga  insatser  enligt  LSS i vårt  ledningssystem  på ett  övergripande  plan.

Därefter  är det  genomförandeplanen  som ska styra  hur  insatsen  ser ut hos varje  omsorgstagare.

4.  Vi har  för  avsikt  att  bygga  moderna  LSS-bostäderi  centralortens  olika  delar.  För  att  kunna  besvara  vad

som fungerat bra eller mindre bra vill jag gärna att ni kompletterar frågeställningen mer i detaJ.
5. Det deltog  48 personeri  daglig  verksamhet  och  34 i LSS-boende.  Materialet  kommer  bearbetas  under

året  i handlingsplaner  och mål.  Ni kan själva  läsa om resultatet  på www.Kolada.se  under  Alvesta

Kommun  och Brukarundersökning  LSS. Det  kommer  också ut ett  resultat  med bildstöd  för

återrapportering  till  omsorgstagarna  utifrån  de mest  positiva  nyckeltalen  såväl  som  de med  mest

utvecklingsbehov.

6. På ett  lokalt  plan häri  Alvesta  Kommun  är intresseorganisationer  förknippade  till  LSS en del av

tiIlgänglighetsrådet.  Ett av rådets  främsta  syften  är att  förmedla  funktionshinderorganisationernas

sakkunskap  till  kommunens  nämnder.

7. Under  2021  planeras  en rad utbildningar  för  personalen,  ett  av dessa spår  handlar  om kommunikation.

8. En utredning  är färdigställd  och  diarieförd.  Utredningen  ska vara  kommunicerad  till  de parter  som

lämnat  önskemål  om detta.

9. Under  våren  startar  vi återigen  upp  vår  fritidssamordnarroIl  och ett  av dennes  första  uppdrag  är att

kartlägga  önskemål  från  våra  omsorgstagare  gällande  fritidsaktiveter  med  mera.


