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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

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

 
Paragrafer 

 
§§ 1 - 9 

 

Beslutande Thomas Haraldsson (C), ordförande och representant från kommunstyrelsen 
Lars-Olof Petersson (S), omsorgsnämnden 
Åke Johansson (KD), nämnden för arbete och lärande 
Andreas Ejderland (M), kultur- och fritidsnämnden 
Tomas Öhling (M) ersätter Linda Gustavsson (S), samhällsbyggnadsnämnden 
Golnoush Lundén Faez (C), utbildningsnämnden § 6-9 
 

 

Representanter från 
referensgruppen 

Helén Gustavsson, SRF 
Anders Månsson, HRF 
Charlotte Bengtsson, FUB 
Charlotte Widh, Autism Sverige 
Lena Johansson, REUM 
Christina Grönborg, FSDB 
Tommy Bolander, NEURO 
Kennert Nilsson, Riksförbundet Hjärtlung 
 

 

Övriga närvarande Ulrika Bengtsson, nämndsekreterare 
Gunnar Näsström Hopstadius, trafiktekniker 
Lucas Herngren, verksamhetschef omsorgsförvaltningen 
Anna Brinkestam, kontaktcenterschef §§ 1- 5 
Josefin Fägerås, kommunikatör §§ 1 - 5 
 
 

 

  

Justeringens tid och plats  
Ordförande justerar protokollet inom två veckor från sammanträdesdatum, därefter översänds protokollet till justeraren per 
 
   
post för justering. 
Utsedd att justera: Lena Johansson, REUM 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Ulrika Bengtsson  

 Ordförande 
  

 Thomas Haraldsson (C)   

 Justerare 
  

 Lena Johansson, REUM  
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KTR § 1 

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

 

KTR § 2 

Närvaro 
Närvarande ledamöter, representanter från referensgruppen och övriga 
närvarande, se sida 1 i protokollet. 

 

KTR § 3 

Val för justering 
Ordförande frågar tillgänglighetsrådet om Lena Johansson, REUM, kan utses som 
justerare av sammanträdets protokoll.  
 
Beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar att utse Lena Johansson, REUM, som justerare.  
 

KTR § 4 

Godkännande av dagordning 
Ordförande frågar tillgänglighetsrådet om dagordningen kan godkännas: 

1. Mötet öppnas 

2. Närvaro 

3. Val för justering 

4. Godkännande av dagordning 

5. Information om Kontaktcenter och tillgänglighet på kommunens hemsida 

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 § 5 

Information om Kontaktcenter och tillgänglighet på 
kommunens hemsida 
Josefin Fägerås, kommunikatör i Alvesta kommun, informerar tillgänglighetsrådet 
om digital tillgänglighet. Digital tillgänglighet innebär att det ska vara möjligt att 
navigera på offentliga aktörers webbplatser, appar och sociala medier via 
tangentbord eller röststyrning, att det ska gå att lyssna på innehållet med hjälp av 
uppläsningsverktyg, att det ska gå att förstora innehållet utan att innehåll hamnar 
utanför skärmen, att texter ska vara lätta att läsa och förstå samt att det ska finnas 
alternativa sätt att ta del av innehållet. 

Alvesta kommun håller på att skapa en ny webb som ska vara en webb för alla. Det 
medför höga krav på tillgänglighet, att alla texter på webbsidan ses över språkligt 
och tillgänglighetsmässigt, att bilder förses med alternativtexter, att innehåll ska 
kunna läsas upp och att det ska finnas översättningsfunktion och verktyg för 
textning. 

Anna Brinkestam, Alvesta kommuns kontaktcenterchef, informerar 
tillgänglighetsrådet om Alvesta kommunkoncerns Kontaktcenter som startade för 
cirka ett år sedan. Målet med ett koncerngemensamt Kontaktcenter är att förbättra 
service och bemötande, att öka lösningsgraden i första kontakten och att 
effektivisera organisationen så rätt kompetens gör rätt sak. 

Alvesta kommun är den enda kommunen i landet där Kontaktcenter hanterar både 
förvaltningar och kommunala bolag. 

 

KTR § 6 

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

Andreas Ejderland – kultur- och fritidsnämnden:  
Det finns inga aktuella frågor att redogöra från kultur- och fritidsnämnden.  

Tomas Öhling – samhällsbyggnadsnämnden:  
Tomas Öhling redogör för några av de frågor som just nu är aktuella inom 
samhällsbyggnadsnämnden:  

- tomterna i Spåningslanda och Lekaryd ska färdigställas,  
- hur Alvesta kommun ska kunna rena vattnet i framtiden  
- ett nytt fjärrvärmeverk ska byggas i Alvesta  
- inventering av invasiva växter i kommunen ska inledas 
- placering av ny grundskola i Alvesta och ny förskola i Grimslöv.  

Åke Johansson – nämnden för arbete och lärande: 
Arbetsförmedlingen kommer framöver att finnas på plats i Alvesta några dagar per 
vecka.  
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Lars-Olof Petersson – omsorgsnämnden:  
Mötesplats Alvesta på Gröna gatan invigdes vecka 9. Det finns mötesplatser i 
Moheda, Alvesta, Vislanda och Lönashult och mötesplatserna är en satsning för att 
minska ensamheten bland äldre. Lars-Olof Petersson tar med sig fråga om hur äldre 
utan hemtjänst får information om mötesplatserna.  

Kommunfullmäktige har beslutat om renovering av Furuliden i Moheda. En del av 
boendet kommer att genomgå en större renovering och resterande lägenheter 
kommer att förses med sprinklers.   

Med start 2023 kommer ett nytt LSS-boende att börja byggas i Alvesta tätort. Det är 
ett serviceboende med 12 platser.  

Golnoush Lundén Faez – utbildningsnämnden:  
Det finns inga aktuella frågor att redogöra från utbildningsnämnden.  

Thomas Haraldsson – kommunstyrelsen: 
Thomas Haraldsson sammanfattar utifrån ledamöternas information att det pågår 
en ständig utveckling inom många områden i kommunen. Finns det synpunkter eller 
frågor från referensgruppen kan de ställas till nämndsledamöterna inför 
tillgänglighetsrådets möten. 

 

KTR § 7 

Referensgruppens ärenden 
Till dagens möte har det inkommit frågor och synpunkter från FUB och NEURO: 

1. Vem ansvarar för att det finns en handikapptoalett på Strandpärlan i Torne? 
(FUB) 

Thomas Haraldsson besvarar frågan: det är föreningen som är ansvarig för sin 
anläggning och det finns inget krav på att det ska finnas en handikapptoalett. 
Det finns bidrag att söka från kultur- och fritidsnämnden för att genomföra 
investeringar, men det innebär också att föreningen får stå för halva 
kostnaden.  

Lars-Olof Petersson tillägger, som Torne-bo, att det är på gång med en 
handikapptoalett på Strandpärlan och att den förhoppningsvis ska finnas på 
plats till våren. 

2. Hur ofta görs det riktiga brandövningar inom LSS-verksamheten och när 
gjordes det senast? (FUB) 

Lucas Herngren besvarar frågan: all omsorgspersonal inom 
omsorgsförvaltningen utbildas med fyraårsintervaller, 25% av personalen 
utbildas därmed årligen. Det ser olika ut på boendena huruvida det genomförs 
brandövningar tillsammans med omsorgstagarna. Det påtalas att det är en 
verksamhet med många tillbud och att det kan finnas behov av mer autentiska 
övningar. Lucas Herngren tar med sig frågan.  
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3. Vilka utbildningar är planerade för personalen inom funktionsstöd under 2023? 
(FUB) 

Lukas Herngren besvarar frågan: internbudget är satt i mars månad och 
verksamheten har därför inte fastställt större utbildningsinsatser. 
Kompetensutveckling på individnivå fortgår dock hela tiden.  

4. Vilka utbildningar genomfördes under 2022? (FUB) 

Lukas Herngren besvarar frågan: många utbildningar sker på individnivå och de 
utbildningar som har genomförts är bland annat inom förflyttningsteknik, 
digitala hjälpmedel, lågaffektivt bemötande anpassat utifrån enskilda 
omsorgstagare, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), 
trakeostomi och våld i nära relationer. 

5. Hur många har gått eller ska gå utbildningarna och hur många timmar 
omfattar utbildningarna? (FUB) 

Lukas Herngren besvarar frågan: förvaltningen för ingen statisk över 
utbildningar eftersom det ska anpassas utifrån befintlig kompetens och 
behoven hos omsorgstagarna.  

6. Det går inte att passera med rullator mellan Alvestavägen och Mäster Skölds 
väg, Moheda, på grund av stora stenar i vägen och att vägen inte är 
uppgrusad. (NEURO) 

Gunnar Näsström Hopstadius besvarar frågan: passagen är nu åtgärdad och 
det finns en gång- och cykelväg genom passagen.  

7. Hur går det med övergångsställe över Slätthögsvägen, Moheda, mittemot 
busshållplatsen? (NEURO) 

Gunnar Näsström Hopstadius besvarar frågan: det kommer inte att göras ett 
övergångställe över Slätthögsvägen mittemot busshållplatsen, eftersom ett 
övergångsställe inte är trafiksäkerhetshöjande i sig. Trafikverket äger 
Slätthögsvägen och kommunen har påtalat behov av att göra en gång- och 
cykelväg utmed Slätthögsvägen, från Storgatan med målpunkt Moheda 
idrottsplats, övergångställe kan eventuellt finnas med i den planeringen.  

I Länstransportplanen finns två utpekade sträckor i Alvesta kommun som bör 
prioriteras för gång- och cykelväg, varav den ena är utmed Slätthögsvägen i 
Moheda och den andra är utmed Värnamovägen från Rönnedalsvägen till 
Orrakullen i Alvesta.  

 

KTR § 8 

Övriga ärenden 
Anders Månsson, HRF, tar upp frågan hur den nya kulturbussen kan användas 
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Detta kan vara ett ämne för diskussion längre 
fram och när bussen är på plats kan representant från kultur- och 
fritidsförvaltningen bjudas in till rådet för diskussion kring denna fråga. 

Anders Månsson, HRD, uppger att det i protokoll från omsorgsnämnden finns beslut 
att omsorgspersonal ska kunna hjälpa till med batteribyten och rengöring av 
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hörapparater. Det beslutet verkar dock inte omsorgspersonalen vara informerade 
om.  

Helén Gustavsson, SRF, upplyser att det tenderar bli striktare bedömningar för 
beviljande av färdtjänst. 

 

KTR § 9 

Sammanträdet avslutas  
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