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Tillgänglighetsrådet

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

19  mai  kl 15:00-16:44

Paragrafer G5 10-18

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

Lars-Olof  Petersson  (S), omsorgsnämnden

Stig  Jacobsson  (L), nämnden  för  arbete  och  lärande

Nina  Rydström  (C), utbildningsnämnden

Mats  Martinsson  (S), kultur-  och  fritidsnämnden

Edina Maslac (SI samhällsbyggnadsnämnden

Representanter  från

referensgruppen

Helån  Gustavsson,  SRF

Per-OlofAsk,  HRF

Charlotte  Bengtsson,  FUB

Charlotte  Widh,  Autism-  och  aspergerförbundet

Lena  Johansson,  REUM

Tommy  Bolander,  NEURO

Övriga  närvarande Ulrika  Bengtsson,  nämndsekreterare

Gunnar  Näsström-Hopstadius,  trafiktekniker

Lucas  Herngren,  verksamhetschef  omsorgsförvaltningen

Hanna  Fransson,  Överförmyndarnämnden  östra  Kronoberg  5j  10-14

Justeringens  tid  och  plats

Ordförande  justerar  protokollet  inom  två veckor  från  sammanträdesdatum,  därefter  översänds  protokollet  till  justeraren  per

post  för  justering.

Utsedd  att  justera:  Per-Olof  Ask,  HRF

Underskrifter

Sekreterare

Ulrika  Bengtsson

Ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)

Justerare

Per-OlofAsk,  HRF

Justerares  signaturer uitiragsbestyrxande
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TiIlgänglighetsrådet

KTR G 10

Mötet  öppnas

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

KTR 511

Närvaro

Närvarande  ledamöter,  se sidan  1.

KTR 5 12

Val  för  justering

Ordförande  frågar  tiIlgänglighetsrådet  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 13

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  för  Överförmyndarnämnden  östra  Kronoberg

6. Aktuelltfrån  nämnderna

7. Referensgruppens  ärenden

8. Övriga  ärenden

9. Sammanträdet  avslutas

Beslut

TilIgängIighetsrådet  beslutar  att  godkänna  dagordningen  i enlighet  med

ordförandens  förslag.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Tillgänglighetsrådet

KTR 5 14

Information  från  Överförmyndarnämnden  östra  Kronoberg

Hanna  Fransson,  gruppledare  på Överförmyndarnämnden  östra  Kronoberg,

informerar  tillgängIighetsrådet  om den gemensamma  överförmyndarnämnden  för

Alvesta,  Lessebo,  Tingsryds  och Växjö  kommuner.  Nämndens  uppgifter  omfattar

bland  annat  i-ekrytering  och utbildning  av gode  rnän och förvaltare,  utredningar  av

ansökan  om god man och förvaltare  samt  tillsyn  över  gode  män, förvaltare  och

förmyndare.  Verksamheten  hanterar  1800  ärenden,  varav  1200  är ärende  rörande

godman-  eller  förvaltarskap.  Inom  verksamheten  är 8,5 handläggare  anställda,

därutöverfinns  en gruppledare  och kanslichef.

Hanna  Fransson  informerar  även om anhörigbehörighet  enligt  17 kap

föräldrabalken  och om framtidsfullmakt  enligt  lag om framtidsfullmakt.

KTR 9 15

Aktuellt  från  nämnderna

Ledamöterna  från  nämnderna  informerar  tiIIgänglighetsrådet  om aktuella  frågor  i

respektive  nämnd  som kan vara av intresse  för  tiIlgängIighetsrådet.

Edina Maslac  -  samhäIIsbyggnadsnämnden:  Hagaparken  kommer  att  invigas

söndagen  den 22 maj. Parken  har  tillgänglighetsanpassats  bland  annat  med

hårdgjorda  gångar  för  diskgolfen  intill  parkering  samt  med hårdgjorda  gångar  och

bord  och bänkar  anpassade  för  personer  med funktionsvariation  ilekparken.  Det

finns  tankar  på ytterligare  tiIIgängIighetsanpassningar  i parken.  Det framkommer

synpunkter  på att  grinden  in till hundrastgården  bör  bytas  till  en grind  som kan

öppnas  åt två håll för  att  främst  underlätta  för  rullstolsburna  att  passera.

Lars-Olof  Petersson  -  omsorgsnämnden:  Det har  fattats  ett  inriktningsbeslut  i

nämnden  om att renovera  Furuliden  i Moheda,  arbetet  kommer  att  påbörjas  i

början  av 2023.  Det byggs trygghetsboende  vid Högåsen  och det  planeras  även  för

trygghetsboende  vid Tingsbacken  och i Moheda  för  att  utöka  möjigheterna  till

boende  för  äldre  i Alvesta  kommun.  Lars-Olof  Petersson  och förvaltningschef  Anneli

Loberg  har haft  ett  möte  med HRF för  diskussion  angående  hörselvården.  Charlotte

Bengtsson  och Charlotte  Widh  efterfrågar  ett  liknande  möte  avseende  LSS. Lars-

Olof  Petersson  nämner  även bland  annat  kompetensutveckling  för  personalen,

mötesplats  på Söderbacka,  omorganisation  i hemtjänsten  Söder  samt  att  det

planeras för  ett nytt LSS-boende  2024/2025.

Nina Rydström  -  utbildningsnämnden:  Det har  startats  två förberedelseklasseri

kommunen  för  barn  från  Ukraina,  en på Grönkullaskolan  och en på Hagaskolan.

Spadtaget  för  den nya förskolan  med  tio  avdelningar  i Moheda  tas den 24 maj.

UtbiIdningsförvaItningen  håller  på att  ta fram  en lokalförsörjningsplan  för  samtliga

lokaler  för  skola och förskola  i kommunen,  innehållande  vad som behöver  göras  på

de olika  skolorna  de närmaste  åren.  Särskolan  heter  numera  Capellaskolan,

elevantalet  har  fördubblats  under  de senaste  åren  och i dagsläget  har  skolan  45

elever.

Justerares  signaturer Lltdragsbestyrkande
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Tillgänglighetsrådet

StiH Jacobsson - nämnden för arbete och lärande: Stig Jacobsson uppger att
nämndens  ekonomi  är ansträngd  och att  förvaltningens  verksamhetistor

omfattning  är lagstyrd.  Det  tillträder  en ny förvaltningschef  efter  sommaren.

Mats  Martinsson  -  kultur-  och fritidsnämnden:  Nämnden  har  fått  extra  pengar  för

uteverksamhet  och förvaltningen  arbetar  för  att  förbättra  tillgängligheten  i

Hanaslövsområdet  och vid badplatserna.  Kulturskolan  kommer  att  göra  turnå  på

bland  annat  kommunens  äldreboende.

KTR 5 16

Referensgruppens  ärenden

Lena Johansson, REUM, har inför tillgänglighetsrådets möte inkommit med fr%a
angående  trafiksituationen  på Bäckgatan,  se bilaga  1.

Gunnar  Näsström-Hopstadius,  trafiktekniker,  uppger  att  det  är Trafikverket  som  har

ansvar  för  Allbogatan  och cykelvägen  utmed  gatan.  Alvesta  kommun  har  påtalat  till

Trafikverket  att  övergångsstället  på Bäckgatan  inte  är tillräckligt  uppmärkt,  men  det

har  inte  åtgärdats.  Kommunen  kommer  därför  att  ombesörja  linjemålning  av

övergångsstället.  De rnätningar  som  tidigare  har  gjorts  vid  parkeringarna  på

Bäckgatan visar att 1200  fordon i snitt passerar in eller ut från parkeringarna va2e
dag.

Ojämnheterna  vid  övergångsstället  mellan  Gärdesvägen  och  Hagaparken  är

provisoriskt  åtgärdade,  ny asfaltering  av aktuell  vägsträcka  kommer  att  ske.

KTR 5 17

Övriga  ärenden

Helen  Gustafsson,  SRF, undrar  om Alvesta  kommun  har  lämnat  in synpunkter  på

färdtjänstupphandIingen.  Lars-Olof  Petersson  återkopplar  till  Helen.

Charlotte  Bengtsson,  FUB, undrar  hur  Alvesta  kommun  kommer  att  förhålla  sig till

den  återkommande  Finlandskryssningen  i september  månad.  Lukas  Herngren,

verksamhetschefinom  LSS uppger  att  information  kommer  att  lämnas  till  aktuell

målgrupp  längre  fram.

KTR j 18

Sammanträdet  avslutas

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



SLAbA  'i

Från:

Till:

Ärendei

Datum:

Lena lohansson

Ulrika Benatsson

Inför  nllgånglighetsrådet

den 13 maj 2022 10:54:56

Trafiksituationen  - Bäckgatan

Idag  styrs  all trafik  från  Gärdesvägen,  Stenlyckegatan  och Sköldstavägen

via Bäckgatan.  Någon  annan  utfart  finns  inte.

Som bekant finns det ju två parkeringsp1atse5  en på var sida om BäcJatan,  som
alltid  är fullbelagda.

Trafiken är mycket livliB,  eftersom det nu har skett en inflyttning  i de nya
hyreshusen  på Sköldstavägen,  cirka  50 nya lägenheter.

Det  finns  också  en gång  och cykelbana  som  löper  från  Folkets  Hus

tvärs  över Bäckgatan ner mot Ica. Här  finns inga hinder/markeringar  vilket

gör  att  alla  gång  och cykeltrafikanter  ger  sig ut på Bäckgatan  med

stor hastighet.  Många skolunBdomar  som tillhör  Hagaskolan, kommer

ofta farande i Brupper.

Vad finns  för  säkerhetsplanering  för  detta?

Kan också  meddela  att  den 10  maj i år, fylldes  den  djupa  gropen  igen,  på

övergångstället  mellan  Gärdesvägen  och Hagaparken.  Tack,  nu kan min

väninna som kör elrullstol, använda övergånBstället,  och slipper
köra  en runda  uti  körbanan.

Lena Johansson  Alvesta  Reumatikerna

Skickades  från   för  Windows


