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TilIgänglighetsrådet

Plats  och  tid Sammanträdesrummet  Åsnen,  Alvesta  kommunhus,  Centralplan  1, Alvesta  torsdagen  den
10 mars kl 15:00-16:15

Paragrafer jG 1-9

Beslutande Thomas  Haraldsson  (C), ordförande  och representant  från  kommunstyrelsen
Lars-Olof  Petersson  (S), omsorgsnämnden

StigJacobsson  (L), nämnden  för  arbete  och lärande

Nina Rydström  (C), utbildningsnämnden

Mats  Martinsson  (S), kultur-  och fritidsnämnden

Representanter  från

referensgruppen

Helån  Gustavsson,  SRF

Per-Olof  Ask, HRF

Charlotte  Bengtsson,  FUB

Charlotte  Widh,  Autism-  och aspergerförbundet

Lena Johansson,  REUM

Tommy  Bolander,  NEURO

Övriga  närvarande Therese  Löfqvist,  kommunsekreterare

Gunnar  Näsström-Hopstadius,  trafiktekniker

Lucas Herngren,  verksamhetschef  omsorgsförvaltningen

Sara Hedlund,  trädgårdsingenjör  samhällsbyggnadsförvaltingen  j41-5

Justeringens  tid  och  plats

Kommunledningsförvaltningen  i Alvesta  kommun

Utsedd  att  justera:

Underskrifter

Sekreterare

Therese  Löfqvist

Ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)

Justerare

Per-Olof  Ask,  HRF

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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Tillgänglighetsrådet

KTR 51

Mötet  öppnas

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

KTR 5 2

Närvaro

Närvarande  ledamöter,  se sidan  1.

KTR E3 3

Val  för  justering

Ordförande  frågar  tiIlgängIighetsrådet  om Per-Olof  Ask, HRF

kan utses  som  justerare  av sammanträdets  protokoll.

Beslut

TilIgängIighetsrådet  beslutar  att  utse  Per-Olof  Ask, HRF

som  justerare.

KTR 5 4

Godkännande  av  dagordning

Ordförande  frågar  tiIIgängIighetsrådet  om dagordningen  kan godkännas:

1.  Mötet  öppnas

2. Närvaro

3. Val för  justering

4. Godkännande  av dagordning

5. Information  om upprustningen  av Hagaparken

6. Revidering  av tiIIgängIighetsrådets  reglemente

7. Referensgruppens  ärenden

8. Övriga  ärenden

9. Sammanträdet  avslutas

Beslut

TilIgänglighetsrådet  beslutar  att  godkänna  dagordningen  i enlighet  med

ordförandens  förslag.

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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KTR 5 5

Information  om  upprustningen  av  Hagaparken

Sara Hedlund,  trädgårdsingenjör  på samhäIIsbyggnadsförvaltningen,  informerar

tillgänglighetsrådet  om vad som  har  gjorts  i form  av markberedning,  borttagning  av

staket, rivning  av minigolf,  röjning/trädfälIning  och planteringar.
i nuläget  så håller  de på att  anlägga  en hundrastgård  och lekplats  samt  målning  av

scenen.  Det  inrättas  även  en WC, märkning  av parkeringsplatser  och infoskyltar  om

naturen.  Invigning är satt till den 22/5 på den biologiska mångfaldens  dag.

KTR 5 6

Revidering  av  tillgänglighetsrådets  reglemente

Kommunfullmäktige  ska vid nästa  sammanträde  ta ställning  till  förslag  till  nytt

reglemente  för  kommunala  tilIgängIighetsrådet.  Förslaget  innebär  främst

förändringar  vad gäller  följande:

Det  tydliggörs  i reglementet  att  kommunala  tilIgängIighetsrådet  inte  har  en

beslutande  funktion  i Alvesta  kommunkoncern.

TiIlgängIighetsrådet  består,  förutom  av en ledamot  från  kommunstyrelsen,

samhäIIsbyggnadsnämnden,  utbildningsnämnden,  omsorgsnämnden,

kultur-  och  fritidsnämnden  och nämnden  för  arbete  och lärande,  av en

representant  från  vardera  funktionshinderorganisationen  som  är aktiv  i

Alvesta  kommun.

Protokollet  delges  genom  publicering  på kommunens  hemsida.

Kallelse  till  rådets  ledamöter  och ersättare  skickas  per  e-post.

KTR 9 7

Referensgruppens  ärenden

Till  tillgängIighetsrådet  sammanträde  har  det  inkommit  frågor  från  olika  förbund

från  referensgruppen,  bilaga  1-3.

Tommys  frågor  1-4

*  reningsverket-  Dan lovade  att  sätta  ett  högre  staket  vilket  redan  är uppe,

men  de kan inte  röja  del av marken  då den  inte  är kommunal  mark.

@ trottoarkanten  är fasad,  men  mycket  skräp  har  fastnat  där  som  ska röjas

bort.

*  Ny beläggning  på hela  Värnamovägen  under  året

*  Slätthögsvägen,  Trafikverket  som  har  mandat,  så man  kan inte  driva  frågan

om övergångsställe,  men driver  frågan om gång/cykelväg  med säker

Justerares  signaturer
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passage.  Den ligger  med  i regionens  cykelplan,  men  svårt  att  säga när  det

blir  av.

*  Gångväg  mellan  Alvesta  och Mäster  Skölds  väg, det  är inte  aktuellt  att  lägga

grus  där.  tar  med  önskemål  om att  flytta  stenar  och ev lägga lite  grus.

*  Hörselsamordnare-  uppdraget  gavs 2017,  och  utredningen  är inte  klar

ännu.  Diskussioner  ska föras  mellan  kommunen  och  regionen  för  att  se vart

gränsdragningarna  ska gå och i vilka  fall  man  kan samverka.

*  HabiIiteringsersättning  har  dragits  in under  påtvingad  karantän  under

Corona.  Lukas  förklarar  att  man  har  betalat  ut det  under  de dagar  som

verksamheten stängts, men  inte under  de dagar  som  brukaren  varit  sjuk/
eller  i karantän.

*  Utbildningsinsats-  gör  en inventering  under  våren  för  att  se vad

verksamheten  behöver.

*  Rättssäkerhet;  man  har  möjighet  att  överklaga  beslut.  Gruppen  diskuterar

vad  förutsättningarna  är och i vilka  sammanhang.  Lukas  vill  föra  dialog,

och  dialogen  ska ske utanför  det  här  forumet.

*  Försvunna  personer  från  särskilda  boenden.  Lukas  informerar  om  att  det

finns  en övergripande  plan  för  situationer,  samt  att  frågan  förekommer

även  på individuella  handlingsplaner.

*  Ska företrädare för överförmyndarnämnden bjudas in och diskutera Bod

manskap

KTR 5 8

Övriga  ärenden

Ordföranden  frågar  om övriga  ärenden.  Helän  Gustafsson  frågar  om kommunens

krisberedskap.  Ordföranden  informerar  rådet  om hur  arbetet  är organiserat.

Är de politiska  partierna  intresserade  av en inbjudan  till  frågestund  från

intresseorganisationerna?  Ordföranden  säger  att  det  står  intresseorganisationerna

fritt  att  bjuda  in de olika  politiska  partierna  för  att  diskutera  olika  frågor  och

beröringspunkter.

KTR 5 9

Sammanträdet  avslutas

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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(@hrf.
Hörselskadades  förening

i Alvesta

Alvesta  2022-02-24

Fråqa inför  tillqänqliqhetsrådets  sammanträde  2022-03-17

I TiIIgänglighetsrådets  protokoll  från  2021-11-18  står  att

omsorgsförvatningen,  i fråga  om hörselsamordnare  och andra  frågor

kopplade  till  hörselområdet,  har  fått  i uppdrag  att  utreda  vad som

ligger  inom  kommunens  respektive  regionens  ansvar.

I samma  protokoll  klargörs  att  det  även  finns  ett  politiskt  beslut  att

omsorgsförvaItningen  fått  detta  uppdrag.

Då frågan  om hörselsammordnare  i kommunen  nu varit  aktuell  under

ett  flertal  år blir  alltså  frågorna  inför  kommande  sammanträde:

Vad  har  utredningen  lett  till?

Finns ett  färdigt  utredningsförslag?

Om inte, vilken tidsgräns ärsatt  för  framtagandet?

Med  vänlig  hälsning

Styrelsen  för  Hörselskadades  förening  i Alvesta

Per-Olof  Ask, Ordförande

Anders  Månsson,  Sekreterare

Sid 1
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Fråni

Till:

Ärende:

Datum:

Tommv  Bolander

Ulrika  Benatsson
Ämnen att ta upp på mötet 10/3
den 2 mars 2022 13:39:33

1) Övergången/passagen  vid  reningsverket,  lovade  Dan.  Hur  långt  har  det  gått  med  det?

2) Rätta  till  trottoarkanten  vid  korsningen  Storgatan  Kyrkogatan.  Svårt  att  ta sig  över  med

rullator.

3) Behov  av övergårigsställe  över  Slätthögsvägen  mot  Alvesta  vägen.  Skymd  sikt  och

trafik  med  hög  hastighet.  40 lan/h  efterlevs  sällan

4) Gångväg  mellan  Alvesta  vägen  och  Mäster  Skölds  väg  behöver  åtgärdas.

5) Snöröjningen  på gång-  och  cykelbanor  och  trottoarer  har  funkat  fint.

Hälsn  Tommy
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Från:

Till:

Ärende:

Datumi

Benqfsson Benqtsson

Ulrika Benatsson

Frågor till tilIgängIighetsrådet

den 7 mars 2022 07:04:57

FUB  vill  diskutera  följande  frågor  på  tillgänglighetsrådet  220310.

- Vilka  f?5rändring  kommer  ske med  nya  reglementet  för  ti1lgänglighetsrådet?

- Varför  drogs  habiliteringsersättningen  in  vid  karens  pga  coyid?  Trots  att  staten  ger  statsbidrag.

- Är  några  utbildningar  planerade  för  personalen  inom  LSS?

- Hur ser föttssäkerheten ut för våra medlemmar, hur fö5er kommunen lagar och domslut?
- Översyn  av planen  för  försvunna  personer?  Används  den vid  uppdateringen  av genomförande  planen?

Charlotte  Bengtsson

Alvestas  representant  i FUB


