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TiIIgängIighetsrådet

Plats  och  tid Digitalt  möte  via Teams  (sammanträdesrummet  Salen,  Alvesta  kommunhus,  Centralplan  1,  Alvesta)

torsdagen  den  20 mai  kl 13:30-15:05

Paragrafer jj  10-18

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

Edina  Maslac  (S), samhällsbyggnadsnämnden

Lars-Olof  Petersson  (S), omsorgsnämnden

Stig  Jacobsson  (L), nämnden  för  arbete  och  mande

Nina  Rydström  (C), utbildningsnämnden

Representanter  från

referensgruppen

Lena  Johansson,  Reumatikerförbundet

Charlotte  Bengtsson,  FUB

Helån  Gustavsson,  SRF

Karl-ErikJohansson,  DHR

Per-OlofAsk,  HRF

Charlotte Widh,  autism  och  aspergerförbundet  %  16-18

Övriga närvarande Ulrika  Bengtsson,  nämndsekreterare

Gunnar  Näsström-Hopstadius,  trafiktekniker

Lucas  Herngren,  verksamhetschef  omsorgsförvaltningen

Agnes  Årevall,  hållbarhetsstrateg  jj  10-14

Sara Hedlund,  parkingenjör  jg  10-14

Justeringens  tid  och  plats

Kommunledningsförvaltningen  i Alvesta  kommun  måndagen  den  31  maj  kl 13.00.

Utsedd  att  justera:  Per-Olof  Ask

Underskrifter

Sekreterare

Ulrika  Bengtsson

Ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)

Justerare

Per-Olof  Ask

Justerares  signaturer utdragsbestyrkande
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KTR g 10

Mötet  öppnas

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

KTR 5 1l

Närvaro

Närvarande  ledamöter,  se sidan  1.

KTR 5 12

Val  för  justering

Ordförande  frågar  tilIgänglighetsrådet  om Per-Olof  Ask  kan utses  som  justerare  av

sammanträdets  protokoll.

Beslut

TiIIgänglighetsrådet  beslutar  att  utse  Per-Olof  Ask  som  justerare.

KTR 5 13

Godkännande  av  degordning

Ordförande frågar tillgä%lighetsrådet  om dagordningen kan godkännas:

1.  Mötet  öppnas

2. Närvaro

3. Val för  justering

4. Godkännande  av dagordning

5. Strategiska  investeringsmedel  till  Hagaparken

6. Information  från  ordförande  efter  möte  med  hälso-  och

sjukvårdsnämndens  presidium  i Region  Kronoberg

7. Referensgruppens  ärenden

8. Övriga  ärenden

9. Sammanträdet  avslutas

Beslut

TiIIgänglighetsrådet  beslutar  att  godkänna  dagordningen  i enlighet  med

ordförandens  förslag.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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KTR 9 14

Strategiska  investeringsmedel  till  Hagaparken

Agnes  Årevall,  hållbarhetsstrateg  och Sara Hedlund,  parkingenjör  informerar  om

arbetet  kring  upprustningen  av Hagaparken.  Tanken  är att  parken  ska utvecklas

över  tid  för  att  bli en mötespiats  med  ökad  tillgänglighet  för  alla åldrar.

Strategiska  investeringsmedel  till  Hagaparken  omfattar  främst  anläggning  av en ny

lekplats.  Därutöver  innefattar  upprustningen  av Hagaparken  bland  annat

inledningsvis  att  boulebanan  renoveras  och att  stigen  Hitta  Vilse  rustas  upp.  Den

befintliga  minigolfbanan  kommer  att  tas bort.  Möjligheterna  för  att  anlägga  en bana

för frisbeegolf/discgolf  ses över och det finns funderingar  på en hundrastgård. På
lite  längre  sikt  är tanken  att  det  ska byggas  en handikappanpassad  offentlig  toalett

och  eventuellt  ett  utegym  i parken.

Agnes  Årevall  och Sara Hedlund  välkomnar  förslag  och synpunkter  rörande

Hagaparken. De kan lämnas via e-post aznieszka.janicka.arevaIl@alvesta.se eller
sara.hedlund  @alvesta.se.

Beslut

TiIIgänglighetsrådet  noterar  informationen.

KTR 9 15

Information  från  ordförande  efter  möte  med  hälso-  och

sjukvårdsnämndens  presidium  i Region  Kronoberg

Vid möte  2021-03-11  ställdes  fråga  om Alvesta  kommun  har  möjighet  att  påverka

Region  Kronoberg  att  finna  en lösning  avseende  läkarsituationen  på Alvesta  och

Moheda  vårdcentraler.  Ordförande  Thomas  Haraldsson  informerar  att  kritiken  är

framförd  vid möte  med  hälso-  och sjukvårdsnämndens  presidium  i Region

Kronoberg.

KTR 9 16

Referensgruppens  ärenden

Till  tillgängIighetsrådets  sammanträde  har  det  inkommit  frågor  från

referensgruppen,  bilaga  1. Lucas  Herngren,  verksamhetschef  på

omsorgsförvaltningen  har  skriftligen  besvarat  frågorna,  bilaga  2 och 3.

Thomas  Haraldsson  besvarar  frågan  som  avser  LSS-utredningen.  Utredningen  har

muntligen  presenterats  för  kommunstyrelsen  vid sammanträde  2021-04-13  och

kommunstyrelsens  arbetsutskott  har  2021-05-18  beslutat  att  föreslå

kommunstyrelsen  besluta  om ett  inriktningsbeslut  att  samla  LSS-verksamheten  i sin

helheti  omsorgsnämnden.  Utredningen  är en offentlig  handling  och kan begäras  ut

via kommunIedningsförvaltningen.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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KTR 9 17

Övriga  ärenden

Karl-Erik  Johansson,  representant  från  DHR vilka  har  kontrakt  för  del av

Hagagården,  uppger  att  det  saknas  gardiner  och serveringsvagn  i Hagagården.  Edina

Maslac  (S), samhällsbyggnadsförvaItningen  tar  med  sig frågan.

Charlotte  Bengtsson,  FUB, framför  önskemål  till  omsorgsförvaltningen  att  gode  män

ska tillåtas  delta  vid genomförandeplan.

Det  framförs  synpunkter  till  samhälIsbyggnadsförvaltningen  att  den  nya tillfälliga

handikapparkeringen  på Storgatan  ärför  liten.

Den nya enträn  till  Söderbacka  har  ännu  inte  anpassats  till  personer  med

rörelsehinder  eller  sämre  motorik.  Thomas  Haraldsson  uppger  att  synpunkten  från

förra  sammanträdet  är framförd  till  AllboHus.

KTR 5 18

Sammanträdet  avslutas

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Här är några  frågor  vi vill  diskutera  vid tillgänglighets  rådet  2021-05-20

Från synskadades  förening  ställs  frågor  angående  krisberedskap.

1.  Hur  de med  funktionsnedsättning  som inte  har  stöd  via kommunen  kan få hjälp  att

boka  tid  för  vaccination  eller  provtagning.

Kan de få stöd  att  tex  handla,  gå på apotek?  Har kommunen  någon  plan  för  hur  de

vet  vilka  personer  som  har  funktionsnedsättningar  och behöver  hjälp  tex  vid en kris

tex  brand?  Har kommunen  någon  riskanalys  i detta?

Från FUB kommer  följande  frågor:

2. Hur  långt  har  LSS utredningen  kommit  och hur  har  den gått  till?  Kommer

handikappföreningarna  få säga sin åsikt?

3. Hur  hanterar  kommunen  försvunna  personer  inom  LSS verksamheten?  Finns  nå

4. Hur  säkerställer  kommunen  att  LSS verksamheten  håller  kvalitön?  Vilken  uppföljning

finns?

Inskickat  av:

Charlotte  Bengtsson
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Frågeställningar  tillgänglighetsrådet

Datum
Omsorgsförvalföingen

Funktionsstöd

Lucas  Hemgren

Verksamhetschef

Tel.  0472-15315

E-post: Lucas.Herngren@alvesta.se

2021-05-20

Frågeställningar  -

tillgänglighetsrådet

Frågeställningar

Från  synskadades  förening  ställs  frågor  angående  krisberedskap

1.  Hur  de med  funktionsnedsättning  som  inte  har  stöd  via kommunen  kan få hjälp  att  boka  tid

för  vaccination  eller  provtagning.

Kan de få stöd  att  tex  handla,  gå på apotek?  Har  kommunen  någon  plan  för  hur  de vet  vilka

personer  som  har  funktionsnedsättningar  och behöver  hjälp  tex  vid en kris  tex  brand?  Har

kommunen  någon  riskanalys  i detta?

Från  FUB  kornmer  följande  frågor:

2. Hur  långt  har  LSS utredningen  kommit  och hur  har  den gått  till?  Kommer

handikappföreningarna  få säga sin åsikt?

3. Hur  hanterar  kommunen  försvunna  personer  inom  LSS verksamheten?  Finns  nå

4. HursäkerställerkommunenattLSSverksamhetenhålIerkvalitön?Vilkenuppföljningfinns?

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Gärdesvägen  4

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

iviviv.alvesta.se

E-post  till  förvaltningen

omsora(aalvesta.se



2(2)

Alvesta
liommun

Svar

1.  0msorgsförvaItningen  verkställer  beslut  inom  socialtjänstlagen.  Vilket  medför  begränsningari  att

kunna  agera  enligt  de frågeställningar  som  ställts  om  det  inte  föreligger  beslut  om  insats.

2.  Frågan  besvaras  av annan  instans.

3.  Förvaltningen  agerar  enligt  bifogad  rutin  "Person  som  awiker  från  boende".  Utöver  rutinen  arbetas  en

individuell  handlingsplan  fram  i de ärenden  som  risk  om  awikande  föreligger.

4.  Förvaltningen  genomför  bland  annat  följande

a. VerksamhetsuppföIjning

b. Brukarundersökning

c. Kvalitetsmätning  så som;  punktprevalensmätning  av följsamheten  till  basala  hygienrutiner  och

klädregler  (PPM-BHK),  Nattfasta

d.  Systematiskt  kvalitetsarbete  genom  tillexempel  synpunkter,  Lex Sarah,  Lex Mariah

e. Årlig  Internkontrollplan  inom  specifika  rutiner  och  policys.
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0msorgsförvaItningen

Referens

Dnr
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Fastställd  av

Förvaltningschef

Rutinansvarig

Kvalitetsgruppen

Senast  ändrad

2021-03-12

Senaste  översyn

2021-03-12

RUTIN

Person  som  avviker  från  boende

Kontakta  polisen  iså  tidigt  skede  som  möjigt.  Ring polisens

Iänskommunikationscentral  i Växjö,  telefonnummer  114  14.

Tidsfaktorn  är mycket  viktig  för  att  kunna  begränsa  sökområdet

och  nå framgång  i efterforskningen.  Detta  är särskilt  viktigt

när  man  närmar  sig dygnets  mörka  timmar.

*  Sök noga  igenom  alla utrymmen  i byggnader  och  förråd,  även  sådana  som

är låsta.  Om personen  försvunnit  vid  vistelse  utomhus-leta  i närområdet.

Undvik  att  i onödan  vistas  i terräng  där  den försvunne  kan finnas.  Detta

för  att  inte  omöjiggöra  ett  effektivt  användande  av hundar

*  Försök  kontakta  omsorgstagaren  via telefon,  sms eller  via personal  på

dagverksamhet,  daglig  verksamhet  eller  sjukhus.

*  Kontakta  enhetschef  eller  chefi  beredskap

Se till  att  följande  uppgifter  om  den  försvunne  personen  finns  tillgängliga:

>  namn,  födelsetid

>  namnochteIefonnummertillanhöriga

>  eventuellt  kända  vanor

>  tidigare  bostadsadresser

>  längd,  hår-  och  ögonfärg,  klädsel,  (eventuellt  fotografi)

>  eventuella  sjukdomar,  medicinering

>  plats  och  tidpunkt  när  den  försvunne  iakttogs  senast

>  eventuellt  nödsändarnummer,  mobiltelefonnummer

>  hade  personen  cykel,  busskort,  bil?

*  Kontakta  anhöriga.  Har  de någon  uppfattning  om vad som kan ha hänt?

När togs senaste  kontakten  med den försvunne?  Uppmana  dem att

komma  till  platsen  för  att  lämna  information  och för  att  eventuellt  själva

delta  i sökandet

*  Ansvarig  på platsen  vid  försvinnandet  ska inte  lämna  området  (detta  för

att  underlätta  polisens  arbete)


