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Sammanträdesdatum

2021-09-16

Tillgänglighetsrådet
Plats och tid

Digitalt möte via Teams (sammanträdesrummet Salen, Alvesta kommunhus, Centralplan 1, Alvesta)
torsdagen den 16 september kl 13:30-14:25

Paragrafer

§§ 19-25

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 lärande
Nina Rydström (C), utbildningsnämnden
Merlin Kobak (M) ersätter Mats Martinsson (S), kultur- och fritidsnämnden

Representanter från
referensgruppen

Lena Johansson, Reumatikerförbundet
Charlotte Bengtsson, FUB, §§ 23-25
Helén Gustavsson, SRF
Karl-Erik Johansson, DHR
Tommy Bolander, NEURO
Charlotte Widh, autism och aspergerförbundet del av § 23, §§24-25

Övriga närvarande

Ulrika Bengtsson, nämndsekreterare
Gunnar Näsström-Hopstadius, trafiktekniker
Lucas Herngren, verksamhetschef omsorgsförvaltningen

Justeringens tid och plats
Kommunledningsförvaltningen i Alvesta kommun måndagen den 20 september kl 13:00.
Utsedd att justera: Lena Johansson
Underskrifter
Sekreterare
Ulrika Bengtsson
Ordförande
Thomas Haraldsson (C)
Justerare
Lena Johansson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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KTR § 19

Mötet öppnas
Ordförande Thomas Haraldsson (C) hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
KTR § 20

Närvaro
Närvarande ledamöter, se sidan 1.
KTR § 21

Val för justering
Ordförande frågar tillgänglighetsrådet om Lena Johansson kan utses som justerare
av sammanträdets protokoll.
Beslut
Tillgänglighetsrådet beslutar att utse Lena Johansson som justerare.
KTR § 22

Godkännande av dagordning
Ordförande frågar tillgänglighetsrådet om dagordningen kan godkännas:
1. Mötet öppnas
2. Närvaro
3. Val för justering
4. Godkännande av dagordning
5. Referensgruppens ärenden
6. Övriga ärenden
7. Sammanträdet avslutas
Beslut
Tillgänglighetsrådet beslutar att godkänna dagordningen i enlighet med
ordförandens förslag.
KTR § 23

Referensgruppens ärenden
Det har inte inkommit några frågor från referensgruppen inför tillgänglighetsrådets
sammanträde. Under sammanträdet lyfts följande frågor:
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-

Karl-Erik Johansson, DHR, påtalar att det saknas ljudutrustning och gardiner
i Hagagården. Edina Maslac (S) informerar att
samhällsbyggnadsförvaltningen inte kommer att förse lokalen med
gardiner, däremot är den serveringsvagn som tidigare önskats beställd.
Thomas Haraldsson (C) lyfter frågan kring ljudutrustning och återkopplar vid
tillgänglighetsrådets nästa sammanträde.

-

Helen Gustavsson, SRF, uppmärksammar att ”Reglemente för kommunala
tillgänglighersrådet” inte har uppdaterats sedan 2017. Thomas Haraldsson (C) uppger att reglementet kommer att ses över.

-

Helen Gustavsson, SRF, föreslår att tillgänglighetsrådets dagordning
kompletteras med en stående informationspunkt från kommunen, med för
tillgänglighetsrådet aktuella frågor.

-

Karl-Erik Johansson, DHR, påtalar att den tillfälliga handikapparkeringen på
Storgatan i Alvesta är för kort. Gunnar Näsström-Hopstadius tar med sig
frågan, oklart i nuläget om den tillfällig handikapparkeringen kommer att
användas även nästa år. Från och med den 1 oktober 2021 återgår den
gamla handikapparkeringen på Storgatan.

-

Lena Johansson, Reumatikerförbundet, uppmärksammar Gunnar NäsströmHopstadius på att det vid övergångsstället över Värnamovägen vid
Gärdesvägen-Hagaparken finns skador i asfalten.

-

Karl-Erik Johansson, DHR, lyfter frågan hur långt arbetet har kommit med
att leda tung trafik via Fabriksgatan till väg 25, istället för genom centrala
Alvesta. Arbetet pågår och tillgänglighetsrådet kommer att informeras när
fakta finns i ärendet.

-

Charlotte Bengtsson, FUB, undrar om Alvesta kommun kommer att
anamma den standard som syftar till att säkra kvaliteten inom LSS som SIS Svenska Institutet för standarder lanserarat.

-

Charlotte Bengtsson, FUB, uppger att handikappföreningarna FUB och
Autism- och aspergerförbundet efterfrågar samverkan och dialog med
kommunen gällande LSS-området i annat forum än via tillgänglighetsrådet.
Thomas Haraldsson (C) föreslår att synpunkten medtags vid översynen av
tillgänglighetsrådets reglemente.

-

Helen Gustavsson, SRF, förslår att tillgänglighetsrådets möten senareläggs.
Utifrån referensgruppens representanters önskemål kommer
tillgänglighetsrådets möten från och med 2022 att förläggas till kl 15.00 17.00 på torsdagar.

-

Charlotte Bengtsson, FUB, framför att det inom LSS-verksamheten är bättre
att informera om färre aktiviteter (exempelvis under sommaren) och
genomföra dessa, än att informera om fler aktiviteter med resultatet att
alla inte kan genomföras.
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KTR § 24

Övriga ärenden
Ordförande Thomas Haraldsson (C) planerar för att tillgänglighetsrådets
sammanträde den 18 november kl 13.30 genomförs fysiskt i sammanträdesrum
Salen.
KTR § 25

Sammanträdet avslutas

Justerares signaturer
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