
 

Tillgänglighetsrådet 

Protokoll 
Sida 
1(6) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-01 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta kommunhus, Centralplan 1, Alvesta torsdagen den  
1 december kl 15:00 – 16:45 
 
 

 
Paragrafer 

 
§§ 19-27 

 

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 (S), samhällsbyggnadsnämnden 
Mikael Lindberg (C), ers. omsorgsnämnden 
 

 

Representanter från 
referensgruppen 

Helén Gustavsson, SRF 
Per-Olof Ask, HRF 
Charlotte Bengtsson, FUB 
Charlotte Widh, Autism- och aspergerförbundet 
Lena Johansson, REUM 
Christina Grönborg, FSDB 
 

 

Övriga närvarande Sara Ekholm, samordnare utbildningsförvaltningen 
 
 

 

  

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 

 

  
 Sara Ekholm  

 Ordförande 
  

 Thomas Haraldsson (C)   

 Justerare 
  

 Per-Olof Ask, HRF 
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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 Per-Olof Ask, HRF, kan utses som 
justerare av sammanträdets protokoll.  
 
Beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar att utse Per-Olof Ask, HRF, 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. Beslut om sammanträdesplan för tillgänglighetsrådet 2023 

6. Aktuellt från nämnderna 

7. Referensgruppens ärenden 

8. Övriga ärenden 

9. Sammanträdet avslutas 

 

Beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar att godkänna dagordningen i enlighet med 
ordförandens förslag.  
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KTR § 23 

Beslut om sammanträdesplan för tillgänglighetsrådet 2023 
Ordförande frågar tillgänglighetsrådet om rådet kan anta förslag till 
sammanträdesplan, vilket innebär att rådets sammanträden förläggs till torsdagen 
den 9 mars, torsdagen den 25 maj, torsdagen den 28 september och torsdagen den 
30 november 2023 mellan kl 15:00 och 17:00. 

Beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar att fastställa sammanträdesplan för 2023 enligt 
upprättat förslag. 

 

KTR § 24 

Aktuellt från nämnderna 
Ledamöterna från nämnderna informerar tillgänglighetsrådet om aktuella frågor i 
respektive nämnd som kan vara av intresse för tillgänglighetsrådet.  

Edina Maslac – samhällsbyggnadsnämnden:  

Just nu är det mycket aktivitet inom samhällsbyggnad. Handels håller på att 
etableras i Alvesta. Bland annat Jysk och Dollarstore kommer öppna butiker. 
Detaljplanering pågår för Orrakullen etapp 2. Planering pågår för ny bussterminal i 
Torpsbruk. Det blir nya kolonilotter på Rönnedalsvägen. 

Lars-Olof Petersson – omsorgsnämnden:  

Planering pågår för ett nytt LSS boende i Alvesta. Det är viktigt att berörda parter är 
med och får lämna synpunkter för det nya boendet. 

Nina Rydström – utbildningsnämnden:  

En lokalförsörjningsstrategi har tagits fram under hösten för lokalbehov och 
planering framöver. Beslut har tagits om ny förskola och skola på östra sidan.  

Områdesgrupper har startats upp i centrum Alvesta, Moheda och Vislanda. I 
grupperna ingår bland annat rektorer, kuratorer, fältassistenter. 

Stig Jacobsson – nämnden för arbete och lärande: 

Synpunkt inkommer om att prata om samordningsförbundet 
arbetsmarknadsinsatser nästa år innan sommaren. 

Mikael Lindberg informerar om att kommunledningsförvaltningen och 
utvecklingsavdelningen har fått 1,5 mkr i stöd för att ansöka om medel. Mikael 
påpekar att handikapporganisationer kan behöva stöd med ansökningar. 

Thomas Haraldsson - kommunstyrelsen 

Ny upphandling pågår inom skolskjuts och färdtjänst. Det gäller ny upphandlingsfas 
av fordon. Det ligger på kommunens ansvar att ha upphandlat men vi har kommit 
överens om att regionen kommer samordna detta inom länet.  

Ny budget för 2023 är beslutad. 
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Kommunen kommer tillhandahålla Sommarlovskort till ungdomar för kollektivtrafik 
under sommarlovet. Ungdomar på daglig verksamhet och med LSS stöd har tidigare 
missats i detta, vilket nu är åtgärdat så att alla ska få ta del av denna förmån. För 
ungdomar på LSS boende som behöver åka färdtjänst i stället för kollektivt kommer 
samma rabatterade pris gälla för färdtjänst. Sommarlovskortet gäller inte vuxna. I 
dagsläget är det inte aktuellt med gratis kollektivtrafik om man är berättigad 
färdtjänst. 

Lokaltrafik Alvesta (lokal stadsbuss i Alvesta) ska börja rulla i december 2023. 
Förslag på rutt finns men är inte fastställt. Synpunkter kommer tas med i 
beräkningen och planeringen av rutten. I dagsläget är det inte aktuellt att bussen 
kommer gå utanför Alvesta men om vi ser att det faller väl ut och att 
användningsgraden är hög så kommer vi se om det finns möjligheter att utöka den 
även geografiskt. 

Mats Martinsson – kultur- och fritidsnämnden:  

Ny taxa för våra sim- och sporthallar kommer lyftas i kommunfullmäktige. Den nya 
taxan kommer innebära mer subventionerade avgifter än tidigare.  

Till kommande möte önskas en genomgång med information om tillgänglighet på 
den nya Multiarenan. 

 

KTR § 25 

Referensgruppens ärenden 
Helén Gustavsson, SRF, Lena Johansson, REUM, Christina Grönborg, FSDB och 
Charlotte Bengtsson, FUB, har inför tillgänglighetsrådets möte inkommit med sju 
frågor: 

1. Vad har kommunen för tankar kring Hemberedskap när det gäller personer i 
eget boende? 

- Beredskapen ligger hos den enskilde personen (vatten, matberedskap 
m.m). Gäller det en längre tid så drar kommunen igång sin krisberedskap. I 
särskilda boenden har vi identifierat sånt som behöver åtgärdas. Arbete 
om krisberedskap pågår även på central nivå.  

- I dagsläget finns ingen särskild upprättad kommunikationskanal mellan 
kommun/räddningstjänst och funktionshindrade. 

 

2. Finns det möjlighet att få hjälp med självtest om behovet uppstår? 

Om man är inne i hemsjukvården så hjälper sjuksköterska till med testning. Om 
man inte är inne i hemsjukvården är det hänvisning till vårdcentralen som 
gäller.  

 
3. Vad händer i frågan om syn- och hörselinstruktör? 

Alla särskilda boenden har gåtts igenom och det finns hörselslingor förutom på 
boende i Norr men detta är anmält till Allbo hus och ska åtgärdas. 
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Hörselinstruktörerna har fått en grundutbildning av regionen som ges via 
youtube-film. På särskilda boenden, Söderbacka och Måsen ska det också 
finnas hörselinstruktör. I nuläget finns inga planer på att ha syninstruktörer. 

Tips: Nationell kunskapscentrum dövblindfrågor erbjuder utbildningar till de 
som utbildar sig som hörselinstruktörer. 

 
4. Återkoppling om färdtjänstupphandlingsunderlaget. 

Eftersom materialet i upphandlingen fortfarande är hemlighetsstämplad så 
lyfter vi denna fråga vid nästa tillgänglighetsråd. 

 
5. Vem har ansvaret för rehabiliterings- och habiliteringsfrågorna? 

Region Kronoberg har huvudansvaret. Kommunen har ansvar att se till att 
funktionerna bibehålls. Upphandling sker utifrån de antal uppgifter vi har. Det 
är inget som upphandlas ner vad gällerantal platser etc. 

  

6. Varför betalar personer inom LSS full avgift till simhallens bad och gym? 

I de nya taxorna till kommunfullmäktige kommer en del taxor att 
subventioneras. Föreningar i Alvesta kommun har rabatterade priser. 
Ledsagare följer med kostnadsfritt till sporthall och bad. 

 
7. Vad har politiken för tankar om förändringar inom funktionsstöd? 

Det planeras för ett nytt LSS boende (serviceboende med 12 lägenheter). 
Planerad byggstart under 2023 och man håller på att titta på lämpliga tomter.  

 

KTR § 26 

Övriga ärenden 
Inga övriga frågor är anmälda. Ordförande släpper ordet fritt. 

Information om Hörselskadades dag med många besökare. Det konstateras att det 
är lång väntetid på audionomen på lasarettet. Det hade behövts en 
hörselsamordnare i kommunen.  Svar: Detta är regionens ansvarsområde men vi 
försöker förbättra och utbilda och utveckla så gott vi kan i kommunens 
verksamheter.  

Vart vänder vi oss som inte har särskilda boenden med hörselrelaterade problem? 
Svar: Det är Regionens huvudansvar men vi har hörselombud på boenden som 
utbildas. 

Till nästa möte efterfrågas en lista på utbildningar som har gjorts i kommunens 
verksamheter. 

Thomas påpekar att referensgrupperna måste samordna sina frågor och förbereda 
dessa så vi får bra diskussion på sammanträdena. 



 

Tillgänglighetsrådet  

Protokoll 
Sida 
6(6) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-01 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag inkommer om att framöver bjuda in någon från Regionen för att diskutera 
ansvarsfråga och synpunkter. 

Thomas informerar om att kontaktcenterchefen kommer och informerar på 
kommande möte om hur kontaktcenter jobbar. 

Thomas önskar alla en god jul och ett gott nytt år och tackar för dagens 
sammanträde. 

 

KTR § 27 

Sammanträdet avslutas kl 16:45 
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