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TillgängIighetsrådet

Plats  och  tid Sammanträdesrummet  Salen,  Alvesta  kommunhus,  Centralplan  1, Alvesta  torsdagen  den

18  november  kl 13:30-14:45

Paragrafer

Beslutande

jj  26-33

Thomas  Haraldsson  (C), ordförande  och  representant  från  kommunstyrelsen

Edina  Maslac  (S), samhällsbyggnadsnämnden

Lars-Olof Petersson (SI omsorgsnämnden
Stig  Jacobsson  (L), nämnden  för  arbete  och  lärande

Nina  Rydström  (C), utbildningsnämnden

Representanter  från

referensgruppen

Helån  Gustavsson,  SRF

Karl-Erik  Johansson,  DHR

Per-OlofAsk,  HRF

Övriga  närvarande Ulrika  Bengtsson,  nämndsekreterare

Gunnar  Näsström-Hopstadius,  trafiktekniker

Lucas  Herngren,  verksamhetschef  omsorgsförvaltningen

Justeringens  tid  och plats

Kommunledningsförvaltningen  i Alvesta  kommun  onsdagen  den  1 december  2021.

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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TiIIgänglighetsrådet

KTR j26

Mötet  öppnas

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

KTR 5 27

Närvaro

Närvarande  ledamöter,  se sidan  1.

KTR 5 28

Val  för  justering

Ordförande frågar tilIgänglighetsrådet  om Per-Olof Ask kan utses som iusterare av
sammanträdets  protokoll.

Beslut

TiIIgängIighetsrådet  beslutar  att  utse  Per-Olof  Ask  som  justerare.

KTR j29

Godkännande  av  dagordning

Ordförande  frågar  tillgänglighetsrådet  om dagordningen  kan godkännas:

1.  Mötet  öppnas

2. Närvaro

3. Val för  justering

4.  Godkännande  av dagordning

5. Beslut  om sammanträdesplan  för  tilIgänglighetsrådet  2022

6. Referensgruppens  ärenden

7. Övriga  ärenden

8.  Sammanträdet  avslutas

Beslut

Tillgänglighetsrådet  beslutar  att  godkänna  dagordningen  i enlighet  med

ordförandens  förslag.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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TilIgänglighetsrådet

KTR 5 30

Beslut  om  sammanträdesplan  för  tillgänglighetsrådet  2022

Ordförande  frågar  tillgänglighetsrådet  om rådets  sammanträden  kan förläggas  till

torsdag  10 mars,  torsdag  19 maj,  torsdag  6 oktober  och torsdag  1 december  2022

mellan  kl 15:00  och 17:00.

Beslut

TiIlgänglighetsrådet  fastställer  sammanträdesplan  för  2022  i enlighet  med

ordförandens  förslag.

KTR 5 31

Referensgruppens  ärenden

Till tillgängIighetsrådet  sammanträde  har det  inkommit  frågor  från

referensgruppen,  bilaga  1 och 2.

Skriftligt  svar  på frågan  om samverkan  med anhöriga  och föreningar  i frågor  som

gäller  utvecklingen  av LSS-verksamheten  samt  svar  på frågan  om hur  kommunen

arbetar  med hjälpmedel  i skolan  läggs som bilaga  3 respektive  4 i protokollet.

Ordförande  informerar  att  Alvesta  kommunkoncern  som ett  led i digitaliseringen

kommer  att  implementera  Kontaktcenter  i början  av år 2022.  Helån  Gustavsson,

SRF, efterfrågar  ökad tillgänglighet  oavsett  funktionsnedsättning  vid digitalisering,

exempelvis  att  syn- och hörselskadade  ska kunna  använda  tekniska  hjälpmedel  för

att  ta del av information  på hemsidan.

Ordförande  informerar  att Region  Kronoberg  genomför  en länsövergripande

upphandling kring skolskjutsar och färdtjänst,  att bö2a gälla efter år 2025.

TiIIgängIighetsrådets  representanter  ombeds  att  senast  till nästa  sammanträde,

men gärna  inom  en månad,  lämna  synpunkter  kring  skolskjuts  och färdtjänst  utifrån

tilIgänglighetsperspektivet.

SamhäIIsbyggnadsnämnden  är ansvarig  för  de små röda husen  i Hagaparken.

Gunnar  Näsström-Hopstadius  informerar  att  underhållet  av taket  på stugorna  varit

eftersatt,  arbete  pågår  för  att  åtgärda  detta.

Lars-Olof  Petersson  informerar  att  omsorgsförvaItningen,  i fråga  om

hörselsamordnare  och andra  frågor  kopplade  till hörselområdet,  har  fåtti  uppdrag

att  utreda  vad som ligger  inom  kommunens  respektive  regionens  ansvar.

Det  finns  inget  politiskt  beslut  att  det  ska finnas  en hörselssamordnare  eller

hörselinstruktör  i kommunen,  däremot  finns  ett  tidigare  beslut  att

omsorgsförvaltningen  fått  i uppdrag  att  utreda  saken.  Helen  Gustavsson,  SRF,

medsänder  att  det  även finns  behov  av att  klargöra  ansvarsfördelningen  inom

området  syn.

Justerares  signaturer
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TillgängIighetsrådet

KTR 9 32

Övriga  ärenden

Karl-Erik  Johansson,  DHR, påtalar  att  problemen  med akustiken  i Hagagården  måste

åtgärdas.  Edina Maslac  (S), samhälIsbyggnadsnämnden,  tar  frågan  åter  till

samhällsbyggnadsförvaltningen.

Karl-Erik  Johansson,  DHR, framför  att  det  vid utfarten  från  Moheda  kyrkas  parkering

vid Växjövägen  bör  sättas  upp en spegel  för  bättre  sikt. Gunnar  Näsström-

Hopstadius  informerar  att  det  är Trafikverket  som ansvarar  för  aktuell  väg och de

anser  inte  att  det  finns  behov  av en spegel.  Däremot  har en fastighetsägare  klippt

en häck  smalare  för  att  möjliggöra  längre  sikt vid utfarten.

Per-Olof  Ask, HRF, påtalar  att  entrån  till  Söderbacka  inte  är åtgärdad.

Karl-ErikJohansson,  DHR, undrar  vad kommunen  tänker  göra  åt det  faktum  att  det

kör  mycket  tung  trafik  på Allbogatan  genom  centrala  Alvesta.  Ordförande

informerar  att  aktuell  gata är Trafikverkets  ansvar.  Alvesta  kommun  har dock  lyft

genomfartsvägen  genom  Alvesta  som prioriterad  insats  för  kommunen  i

Länstransportplanen.

Per-Olof  Ask, HRF, undrar  varför  boende  på Hamrarna  inte  har informerats  om

beslut  om triangelspåret.  Gunnar  Näsström-Hopstadius  tar  med sig att  kommunen

måste  förmedla  till  Trafikverket  att  bristande  information  lämnats  till boende  i

området.

KTR 5 33

Sammanträdet  avslutas

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Frågor  till  TilIgänglighetsrådet  i Alvesta  Kommun  torsdag  18  november.

Vi har  samlat  ihop  lite  frågor.

Fråga  1

Har man tagit  fram en plan för hur man från kommunens  sida, kan/ska samverka med anhöriga  och

föreningar  i frågor  som  gäller  utveckling  av LSS verksamheten?

Fråga  2

Hur  arbetar  Kommunen  med  tillgänglighet?  Vi vill  vara  självständiga  individer.

Fråga  3

Hjälpmedel  i skolan.

Digitalisering  (E-tjänster)  ansökningar  och  bokningar.

Handla  eller  ta en promenad  på egen  hand.  Ledsagning  efter  behov.

Färdtjänst  för  att  bryta  isolering  och  skapa  delaktighet  i samhället.

Var  ligger  ansvaret  för  att  bevara  de små röda  husen  i Hagaparken?

Inskickat  fredagen  5 november  av

Helen  Gustavsson

SRF Värend

Med  inspel  från  Lena  Johansson,  Charlotte  Bengtsson  och  Cia Grönborg

#, a/tl . ,: ,
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@hrf.
Hörselskadades  förening
i Alvesta

Alvesta  2021-11-06

Fråqa  inför  tillqänqliqhetsrådets  sammanträde  2021-11-18

Hörselskadades  förening  i Alvesta  är idag  mycket  oroade  över  den

situation  som  har  uppstått  för  alla  de äldre  hörselskadade  som  finns  i

kommunen,  såväl  på kommunens  särskilda  boenden  som  de som

åtnjuter  kommunens  hemtjänst,  i och med  att  man  (som  vi uppfattar

det)  i omsorgsförvaltningen  slopat  den  på politisk  nivå  beslutade

tjänsten  som  hörselsamordnare.  Detta  är ett  beslut  som  påverkar

framförallt  de äldres  möjighet  att  få hjälp  med  sin hörselutrustning,

hjälp  med  kontakter  till  audionommottagningen,  försämrad

utbildning  av de hörselombud  som  finns  osv,  alltså  en fråga  om

minskad  tillgänglighet  och möjlighet  för  dessa  äldre  att  kunna

tillgodogöra  sig den  samhällsinformation  och  de sociala  kontakter

som  övriga  i samhäl1et  har.

Frågan  blir  alltså:

Hur  kan och  hur  kommer  tilIgänglighetsrådet  att  agera  i denna

situation  ?

Med  vänlig  hälsning

Styrelsen  för  Hörselskadades  förening  i Alvesta

Per-Olof  Ask,  Ordförande

Anders  Månsson,  Sekreterare

////'/'/
Sid 1



Fråga  1

Har man tagit fram en plan för hur man från kommunens sida, kan/ska samverka med anhöriga och
föreningar  i frågor  som  gäller  utveckling  av LSS verksamheten?

Det  äri  tillgänglighetsrådet  samverkan  med  intresseorganisationerna  sker.  Det  finns  ingen

framarbetad  plan  för  samverkan  med  intresseorganisationerna  utöver  det.

"Alvesta  kommuns Tillgänglighetsråd  är ett referensorgan  för  samråd  och ömsesidig

information  mellan kommunen  och funktionshinderorganisationerna.  "

Samverkan  sker  med  anhöriga  på ett  individuellt  plan  i samband  med  myndighet-  och

verkstäIlighetsförfarandet  inom  LSS.

Frågan  är besvarad  av Thomas  Haraldsson,  ordförande  tillgänglighetsrådet,  och Lucas  Herngren,

verksamhetschef  omsorgsförvaltningen

Z]i:,;( ,
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Frågor  till  Tillgänglighetsrådet  2021-11-18

Hur  arbetar  Kommunen  med  tillgänglighet?  Vi  vill  vara  självständiga  individer.

Hjälpmede}  i skolan.

Centrala  barn-  och  elevhälsan  på Utbildningsförvaltningen  är de som  främst  assisterar  och

ansvarar  gällande  de hjälpmedel  som  firu'is  i skolan,  utöver  de hjälpmedel  som  Regionen

tillhandahåller  för  de barn  som  är inslaivna  på habiliteringen  (vilket  främst  rör  de hjälpmedel

som  eleven  har  till  hernmiljön).

Om  lärare  eller  annan  personal  upplever  att ett barn  eller  en elev  har  behov  av hjälpmedel  tas

en kontakt  med  förskoleteamet  eller  skolteamet  på Utbildningsförvaltningen  som

uppmärksarnmas  på behovet  och  stödjer  i processen.  Teamen  firu'is  även  med  för  att

konsultera  om  vilka  hjälpmedel  som  kan  behövas  för  den specifika  eleven.  Med  som  stöd  och

i teamen  finns  också  en arbetsterapeut  som  är anställd  av förvaltningen.  Arbetsterapeuten  är

ett  särskilt  stöd  till  skolorna  för  att instruera  och  introducera  material  och  hjälpmedel  som

tillhandahålls  av habiliteringen  men  även  av skolorna  själva.

I kommunen  finns  det  också  något  som  kallas  för  "Språklabbet"  där  skolor  kan  få låna  olika

typer  av hjälpmedel.  Dels  för  att  kunna  prova  ut  vilket  hjälpmedel  som  passar  den  specifika

eleven,  men  också  för  att sänka  ribban  till  att testa  nya  hjälpmedel  då de ofta  är dyra.  Från

Språklabbet  kan  man  låna  till  exempel  bolldynor,  hörlurar  (särskilda  anpassade),  mindre

tyngdtäcken  (som  man  kan  ha i knät)  och  olika  tidshjälpmedel.  Det  finns  även  olika  typer  av

material  för  att  hjälpa  till  med  koncentrationen,  exempelvis  stressbollar.  Finns  det  behov  av

andra  hjälpmedel  som  man  tror  är gynnsarnma  för  barnet/eleven  som  inte  tillhandahålls  av

habiliteringen  så kan  de ibland  lösa  det  också.

Tilläggsfrågor  ställda  vid  sarnmanträdet  18/1  1.

Hur  hjälper  vi  idag  elever  med  hörselnedsättning?

I dagsläget  är det  endast  ett fåtal  elever  inom  förskola/gnundskola  i Alvesta  kornrnun  som  har

identifierats  med  hörselnedsättning.

Dessa  elever  får,  precis  som  nämnts  i ovanstående  text,  stöd  av de olika  teamen  från

Förvaltningen.  De  hjälper  till  med  att  identifiera  vilket  hjälpmedel  som  kan  behövas  och

hjälper  till  med  introduceringen  av dessa.  Under  teamen  finns  det en pedagog  som  har

speciellt  ansvar  för  elever  med  hörsel-  och  synnedsättning.  Denna  person  fungerar  också  som

en samordnare/  kontaktperson  med  regionen  och  andra  för  dessa  elever  och  hjälpmedel.

Hur  samarbetar  vi  med/använder  oss av  SPSM?

Under  de senaste  åren  har  Utbildningsförvaltningen  haft  ett  antal  övergripande  samtal  med

"Växjö  kontoret"  på SPSM.  De  har  under  de senaste  åren  omorganiserats,  och  ett av deras

uppdrag  är att  de nu ska samverka  mer  med  kommunerna.  Bland  annat  har  en insats  gjorts  där

SPSM  stödde  förvaltningen  i en process  med  specialpedagogerna.  Det  finns  också  en

samverkan  med  SPSM  i det  elevhälsochefsnätverk  som  finns.

På individnivå  Hr det  oftast  skolan/rektorn/pedagogen  själv  som  för  dialog  med  SPSM  kring

stöd.  Fredrik  Wärn  meddelar  också  att  han  varit  i kontakt  med  SPSM  för  att säkerställa  att vi

nyttjar  dom  lika  frekvent  som  andra  komrnuner,  vilket  de bekräftar  att vi  gör.



Hur  samarbetar  vi  med/använder  oss av MTM?

Med  MTM  finns  ingen  upparbetad  samverkan.  Våra  skolor  använder  sig av material  därifrån,

men  det  finns  inte  något  organiserat.  8 sidor  t.ex.  är dock  populärt  och  används  av lärare.

Besvarat  av Nina  Rydström,  med  stöd  av Verksamhetschef  Fredrik  Wäm
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