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Helen Karlsson Jacobsson
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsen samverkansråds protokoll från sammanträdet 2017-09-04 är justerat.
Anslagsdag

2017-09-29

Anslaget tas ner

2017-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift
………………………………………………………
Helen Karlsson Jacobsson
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§ 20

Dnr 292370

Justering av protokoll
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd utser Carin Högstedt (V) till att justera
dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr 292551

Allmänhetens frågestund
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar frågan och avslutar allmänhetens
frågestund kl. 13:36.

Bakgrund
Fråga: Jag söker efter en lägenhet och står i bostadskö sedan en tid tillbaka.
Jag har hört att det kan vara så att man får förtur på redan
tillgänglighetsanpassade bostäder. Jag undrar vem det är man ska kontakta
då och så vidare.
Gunnar Storbjörk (S) svarar att det finns en gammal överenskommelse
mellan omsorgsnämnden och VKAB om att finns det skäl till förtur ska det
ordnas. Detta ordnas via den personliga biståndshandläggaren på
omsorgsförvaltningen.

Justerandes sign
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§ 22

Dnr 292580

Tema säkerhet. Besök av Växjö kommuns
säkerhetsfunktion
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen.

Bakgrund
Vid ett antal tillfällen har säkerhetsfrågorna tagits upp i kommunstyrelsens
samverkansråd. Därför besöker idag Bo Tenland från Växjö kommuns
säkerhetsfunktion sammanträdet för en öppen diskussion. Tenland
förtydligar att de frågor som kommit in innan sammanträdet har skickats ut
till de avdelningar och enheter som är bättre lämpade att besvara dem. Dessa
svar har gått ut skriftligt i kallelsen. Tenland går nu igenom varje fråga för
sig och besvarar följdfrågor och kommenterar ibland de skriftliga svaren.
Frågor från HSV (handikapporganisationerna i samverkan med Växjö
kommun):


Krisplaner på särskolor och andra enheter där det finns personer med
behov av särskilt stöd.

Utbildningsförvaltningens svar: Vi kan inte svara för enskilda skolor men det
generella svaret är att särskolor/resursenheter arbetar utifrån
arbetsmiljöverkets riktlinjer. Insatser gällande krissituationer görs via
diskussioner kring olika tänkbara krissituationer på till exempel
arbetsplatsträffar, kompetensutveckling för att undvika krissituationer, risk
och konsekvensanalyser, plan för att motverka hot och våld. Enheter har
även en beredskapsplan för krissituationer.
Kommentar vid sammanträdet: Följdfråga på sammanträdet: hur är status
med dessa planer, uppdateras dem eller vad händer?
Svar: Övningar och utbildningar sker regelbundet (är också lite beroende på
vad som hänt tidigare) och brandövningar görs till exempel ofta. En
utbildning som getts är ”pågående dödligt våld”. Sedan kan man alltid
diskutera vilken målgrupp som utbildas. I ”pågående våld” är det till
exempel personalen som går utbildningen, inte elever.

Justerandes sign
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§ 22 forts.


Inpassering på skolor och förskolor. Vi anser att det är dags att börja
med någon form av inpasseringskontroll speciellt vid förskolor och
särskolor.

Utbildningsförvaltningens svar: Många enheter har flera olika ingångar. På
särskolorna kan även olika ingångar vara en förutsättning för att alla elever
ska få full tillgång till lokalerna. Vid ny-och ombyggnation finns alltid
säkerhetsperspektivet till exempel inpassering, brandförebyggande med.


Säkerheten på förskolor, särskolor, skolor och då menar vi främst
personsäkerheten. Att det fungerar vid brand och andra utrymningar
tar vi för givet men vem ansvarar för den personliga säkerheten både
för elever och anställda? Vi har fått till svar att det är politikernas
ansvar. Hur långt har frågan kommit?

Skriftligt svar från utbildningsförvaltningen: Det yttersta ansvaret för all
verksamhet i Växjö kommun är politiken. Varje chef för en enhet har det
dagliga ansvaret för personal och barn/elevers säkerhet, det ingår som en del
i arbetsmiljöansvaret. Detta är arbetsuppgifter som är fördelade från
respektive nämnd till chef. På alla enheter pågår ett kontinuerligt arbete för
att öka säkerheten. Då alla enheter har olika förutsättningar så måste även
lösningar/åtgärder se olika ut.
Kommentar vid sammanträdet: När det gäller inpassering bedömer Tenland
det som att det är framförallt på förskolor där man har bäst kontroll på vilka
som går in och ut. Vår verklighet kräver det idag: man måste helt enkelt veta
vilka föräldrar som hämtar barnen. När det gäller särskolorna vet Tenland
inte riktigt, men troligen har man även bättre koll där än på andra ställen.
Händelsen i Trollhättan gjorde också att man började diskutera hur man kan
försvåra inpasseringen för de som inte har där att göra, till exempel genom
att införa tjänste-legitimation och om att låsa dörrar. Ska dock alla elever ha
tjänste-legitimation måste man ha vakter som kontrollerar dem. Istället har
man gjort åtgärder som begränsar inpasseringen och när det väl händer något
har man stängt till. Det är också så på skolor att gärningsmannen ibland
faktiskt kan vara behörig till skolbyggnaden.

Justerandes sign
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§ 22 forts.
Det är arbetsmiljölagen som styr ansvaret. Däremot tog Växjö kommuns
utbildningsförvaltning beslutet om att anställa en säkerhetschef på heltid
(denne är nu även tillfällig säkerhetschef för Växjö kommun) och som kan
vara ett ständigt bollplank för att förbättra frågorna om elevsäkerheten.
Bland annat håller hen utbildningarna om dödligt våld och skolskjutningar.


Vid ombyggnader till exempel: Vem kollar vilka som passerar var
och vilka som verkligen har behörighet att vara var.

Skriftligt svar från utbildningsförvaltningen: Entreprenörer som genomför
om- och tillbyggnader är skyldiga att ha en ansvarig för arbetsmiljön och
samordna med pågående verksamhet. Chef för berörd enhet har samma
skyldighet. De som arbetar med byggnationen är skyldiga att ha passerkort
och kunna identifiera sig, annars får de inte beträda byggområdet.
Arbetsmiljölagen föreskriver att byggnationsområdet och
verksamhetsområdet ska vara åtskilda på ett säkert sätt. Det genomförs
skyddsronder kontinuerligt då man bevakar att ovanstående följs. Att
leveranser till byggområden sköts på ett säkert sätt ansvarar
byggentreprenören för. Planering av leveranser sker i samråd med chef för
enheten.


Krisplaner vid olika störningar i samhället typ översvämningar,
stormar.

Skriftligt svar: Det finns en kommunal beredskapsplan som ger uppdrag till
alla verksamheter att upprätt egna beredskapsplaner. Där ingår att förbereda
åtgärder vid störningar av olika slag.
Kommentar på sammanträdet: När det gäller krisplanen för olika störningar,
stormar och översvämningar har Växjö kommun en mer allmän förmåga och
plan för att hantera detta. Mer än detta så finns det specifika planer, till
exempel nödvattenplaner, planer för dricksvattenavbrott, planer för att
mildra konsekvenserna av elavbrott vid stormar. Till exempel finns det
många reservkraftverk. Dock har till exempel inte alla särskilda boenden
reservelkraft. Det gäller också att varje verksamhet har ett eget ansvar för sin
egen verksamhet i krisberedskap.

Justerandes sign
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§ 22 forts.
Utrymningar vid olika tillställningar. Konserthuset, Palladium, Filmstaden
Vida Arena m fl. Finns brandlarm till exempel för döva och hörselskadade?
Hur ska de synskadade/blinda orientera sig i händelse av utrymning? Ställs
krav på utrymningsvägar även för funktionsnedsatta personer.
Skriftligt svar från utbildningsförvaltningen: Respektive chef vid enheter
ansvarar för att undervisning som bedrivs på annan plats uppfyller
arbetsmiljökraven och då även utrymningsvägar för elever med
funktionsvariation.
Det är viktigt att förtydliga att bygglagstiftningen är inte retroaktiv. Det
betyder att man inte kan ställa högre krav (om utrymningen) på arrangören
än vad som gällde vid byggnadens uppförande. Sedan står det i Byggverkets
boregler att det måste finnas utrymningsplatser beräknat för att 1 % av
personantalet kan vara funktionsnedsatt. Man räknar även med att flertalet
besökare kan hjälpa andra. I de nya boreglerna står det också att man ska
komplettera de akustiska brandlarmen med ljus och så vidare.
Kommentar på sammanträdet: I Vida Arena finns det inga ledstråk till
nödutgångarna vilket innebär att man som synskadad har svårt att själv ta sig
dit vid utrymning. Det är samma sak på Konserthuset.
Följdfråga på sammanträdet: med anledning av branden på Sandsbro skola
där man inte fick igång vattenposterna - har man sett över alla vattenposter i
Växjö så att de verkligen fungerar?
Svar: Ja, det har man gjort. Tenland föreslår sedan att om rådet har fler
frågor om bränder kan man bjuda in expertis från Räddningstjänsten för en
dialog.


Vid skolskjuts till och från särskolor ska det finnas ledsagare. Saknas
vid nästan alla färder enligt information vi har. Vem/vilka har det
yttersta ansvaret? Vem/vilka ska se till att det finns ledsagare? Vem
ansvarar för att eleverna stiger av på rätt ställe? Vi vet att det finns
tydliga riktlinjer, men om de inte följs?

Utbildningsförvaltningens svar: Växjö kommun har inte som regel att
ledsagare ska finnas med vid särskild skolskjuts. I nuläget finns det en
ledsagare med i en av de större bussarna på morgonturen. Vårdnadshavare
ansvarar för att eleven går på rätt buss. Busschauffören ansvarar för att

Justerandes sign
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§ 22 forts.
bussen endast stannar vid särskolorna och resursenheterna. Vid särskolorna
och resursenheterna finns personal som möter upp de elever som inte själva
har förmåga att klara förflyttningen mellan skolskjuts och klassrum. I
särskild skolskjutsbussarna har alla chaufförer tillgång till informationen från
elevkort för eleverna. På dessa kort anges om eleven har behov av särskilt
förhållningssätt, t.ex. måste mötas upp av personal eller vårdnadshavare vid
på och avstigning. Om inte riktlinjer följs skriver skolskjutentreprenören
alternativt skolan en incidentrapport om detta och den följs sedan upp i
samråd med skolan/entreprenör alternativt med förvaltningen för att
förebygga fler incidenter. Notera att detta gäller särskild skolskjuts som
regleras i skollagen, inte färdtjänst där andra bestämmelser och rutiner finns
som utbildningsförvaltningen inte ansvarar för.
Elever som har behov av personlig assistans på skolskjuts ansöker om detta
via LSS då det ligger inom LSS-lagstiftningen.


Har kommunen börjat framarbeta ny eller förbättra befintlig
planering gällande funktionsnedsatta, särskilt utsatta, sjuka/gamla i
krissituation? Har ansvariga kommit fram till en framtida planering
efter att situationen kring frågan sedan en tid tillbaka varit i fokus? På
vilket sätt tänker kommunen ta vara på våra erfarenheter, tips och
förslag? Kommer kommunrepresentanter att delta på eventet om
samhällskris på Residenset den 26/9?

Tenland svarar vid sammanträdet: Vi har inte sett inbjudan innan så nej,
ingen kommer från kommunen. Varje verksamhet måste jobba med
kontinuitetsplanering. Exempelvis när det handlar om särskilda boenden
ställer det högre krav på planering och för att kunna hjälpa dem som behöver
mer stöd. När det gäller samhällsstörningar så är det en större utmaning för
kommunen, till exempel en storm så utgår man från att de flesta klarar sig i
72 timmar och det är för att kommunen måste rikta in sig på sin egen
samhällsviktiga verksamhet och sedan de i samhället som behöver stödet
först.
Sedan kan man generellt säga att samhället är betydligt svagare idag än när
I11 fanns här som snabbt kunde ta sig ut. Samhället är mycket mer sårbart
men det finns samtidigt många frivilliga som vill ställa upp. Utmaningen
ligger i att organisera de frivilliga. Länsstyrelsen har ett samarbete med
frivilligresurserna. Det finns även en kommunal insatsstyrka (KIS) med
frivilliga, dock en grupp som blir äldre vilket är en utmaning.

Justerandes sign
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§ 22 forts.
KIS har haft det svårare även om man nyrekryterat några stycken. Ett tips
kan vara att göra en tidningsartikel om det.


IT-säkerhet: vi utgår från att anställda inom Växjö kommun är
medvetna om vad tystnadsplikt, sekretess m.m. innebär. Vi undrar
dock var det yttersta ansvaret ligger för dylika frågor inom den
privata sfären t.ex. i privata förskolor och skolor? Det vill säga allt
som antecknas i olika medier + annat som rör den personliga
integriteten och omfattas av sekretess.

Svar vid sammanträdet: De privata skolägarna följer samma lag som de
kommunala när det gäller personuppgiftslagen och så vidare. Ja, kommunen
granskar de privata skolorna när det gäller det kommunala uppdraget.


Allmän säkerhet på offentliga platser såsom gator och torg inom
kommunen för människor i allmänhet men för funktionsnedsatta i
synnerhet. Vi syftar dels på den ohämmade vårdslösa trafiken med
cyklar och bilar på gågatorna, Storgatan och Sandgärdsgatan i Växjö
men även Stortorget. När blir det någon ändring till det bättre? Vi
syftar också på eventuellt terrorangrepp. Som det är nu är det fritt
fram.

Skriftlig kommentar: Kommunstyrelsen gav den 26 juni 2017
kommunchefen ett uppdrag om säkerhetshöjande åtgärder på allmän plats.
Uppdraget består i att genomföra en inventering av platser där säkerheten
behöver förbättras samt att vidta lämpliga säkerhetshöjande åtgärder.
Inventering och val av åtgärder sker i samråd med berörda som t.ex. tekniska
nämnden, Värends Räddningstjänstförbund och Växjö Citysamverkan.
Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen efter sommaren 2017.
Kommentar vid sammanträdet: När det gäller inventeringen så har den
handlat om fordonsrelaterade gärningar och det har en arbetsgrupp arbetat
med. Den är inte helt enkelt heller, det går inte att stänga till och göra hela
staden säker. När man bygger hinder som försvårar inkörning så minskar
man även på tillgänglighet och man försvårar vid en eventuell utrymning.
Gruppen har inte slutredovisat sitt resultat - man står och väger olika
lösningar som ska presenteras kommunledning och förtroendevalda.

Justerandes sign
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§ 22 forts.
När det gäller Storgatan så får åkerier köra in där till kl. 11. Dock har det ju
visat sig att en del lämnar bilnycklarna kvar i lastbilen som får stå på
tomgång medan chauffören springer in. Man kan bara konstatera att det är
många parter inblandade i denna fråga och som alla måste hjälpa till.
Ett tips är att ringa 114 14 om man ser något.
Kommentar om den uppgraderade säkerheten kring kommunhuset, låsta
ingångar och en väg in genom receptionen: Samhället har förändrats och
säkerhetsläget har blivit som så att man måste låsa till och göra det säkrare.
En aspekt till är att Kontaktcenter ska vara en väg in där man ska få svar på
de flesta frågor så att man inte ska behöva leta sig in till olika
tjänstepersoner. Det handlar också om en trygghet för de anställda.
Tekniska förvaltningens svar: På gågatusystemet så samsas gående och
cyklister. I och med att det är en gågata ska fordon(även cyklister) framföras
på gåendes villkor. De som ska till sina fastigheter och de som har leveranser
på gågatan har rätt att framföras på gågatan. Varuleveranser kan framföras
till klockan 11.00. Efter det är våra parkeringsvakter där och har regelbunden
övervakning. När det gäller cykelparkeringar så ska det komma fler
cykelparkeringar, så vi styr dem att parkera på vissa ställen och inte på
platser där det kan störa andra trafikanter. Stortorget är av riksintresse och
beläggningen med gatsten kommer inte att ändras. I trafikplan centrum som
håller på att arbetas fram ska korsningarna: Kungsgatan/ Storgatan,
Västergatan/Storgatan och Västra Esplanaden/Storgatan lyftas så att de
byggs om till mer trafiksäkra korsningar. I dagsläget är det inte många som
vet att gågatan upphör vid dessa korsningar.
För mer frågor specifikt om trafik och gator i Växjö centrum, kontakta
trafikplaneringschef PO Löfberg via e-post: per-olof.lofberg@vaxjo.se eller
0470-410 00.

Justerandes sign
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§ 23

Dnr 292555

Information om projektet kring nytt stadshus i Växjö
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen.

Bakgrund
Ove Dahl hälsas välkommen. Håller en kort och allmän presentation om
planerna runt det nya stadshuset.
Visionen är att Växjö stadshus är Sveriges bästa arbetsplats med fokus på
hållbarhet och värde för Växjöbor, medarbetare, besökare och framtidare.
Det ska synas att det är en träbyggnation.
Vid sammanträdet den 17 oktober ska kommunfullmäktige besluta om
investering för byggnation av stadshuset och stationshus. Efter det att ett
eventuellt investeringsbeslut tas i oktober startar ett antal nya delprojekt:
säkerhet, arkivering, IT, kontorsservice.
Arbetet inleds också med inomhusmiljön till exempel koncept, färger,
möblering, placering av förvaltningar. Det ska också hållas öppna
informationsmöten för allmänheten på biblioteket.
Fråga från HSV:
Hur är det tänkt med tillgänglighet och säkerhet vid det nya kommunhuset?
Dahl svarar att projektledningen jobbar jättemycket med delarna runt
säkerhet och tillgänglighet med olika konsulter, exempelvis Whites
arkitekter, WSP konsulter (huvudkonsult) och SKANSKA som byggherre.
Fler kommentarer tas upp som till exempel Världens Tillgängligaste hus i
Köpenhamn. Kan vara väl värt att titta på både för projektledare och
arkitekter. Man diskuterar även framtida parkeringsplatser, vad händer med
det gamla kommunhuset, och så vidare.
Informationen som ledamöter fick idag är densamma som kommuniceras vid
de öppna informationsmötena på biblioteket.

Justerandes sign
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§ 24

Dnr 292516

Växjö kommuns tillgänglighetslinje - inkomna ärenden
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen och skickar med
synpunkten till utvärderingen.
Bakgrund
Hittills under 2017 har 17 stycken anmälningar kommit in till
Tillgänglighetslinjen. Här är en redovisning över de ärenden som kommit in
sedan föregående sammanträde, 2017-03-29 till 2017-08-20.
Synpunkt på mötet: det saknas återkoppling om vad som ska göras eller har
gjorts i ärendena?
Ordförande svarar att ja det gör det. Här redovisas att själva
anmälningsärendet är avslutat och har överförts till ett annat
verksamhetssystem. Därefter följer det den ordinarie rutinen för
handläggning av ärenden på förvaltningar. Ska det ske en återrapportering
till KS samverkansråd av vad som händer med dessa ärenden när de kommit
till förvaltningen måste i så fall ytterligare en administrativ åtgärd göras.
Synpunkten tas med till utvärderingen.
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§ 25

Dnr 292556

Meddelanden
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut meddelas kommunstyrelsens samverkansråd för kännedom.
KF beslut 2017-05-16 § 101 om tillfälliga ledsagarinsatser för synskadade i
Växjö centrum:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i
samverkan med Synskadades riksförbund i Växjö ta fram ett
behovsunderlag för att därefter kunna utreda lämplig lösning för
ledsagarinsatser i Växjö centrum.
2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31
december 2017 för beslut om eventuellt genomförande.
KF beslut 2017-04-18 § 73 om tillgänglighetsmärkning av bostäder:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till Växjö
Kommunföretag AB att göra en tillgänglighetsinventering av såväl
yttre som inre miljö i lägenhetsbeståndet. I samband med detta ska
även kriterier för en kvalitetsstämpel ”T” (Tillgänglighetsmärkt) tas
fram samt tydliggöra detta på Boplats Växjö.
Styrelsen för VKABs beslut 2017-05-18 § 86 om att
tillgänglighetsmärka bostäder:
Uppdrar till vd att göra en tillgänglighetsinventering av såväl yttre
som inre miljö i lägenhetsbeståndet. I samband med detta ska även
kriterier för en kvalitetsstämpel ”T” (Tillgänglighetsmärkt) tas fram
och tydliggöras på Boplats Växjö.
Kommentar på sammanträdet: Hur långt har inventeringen kommit och finns
det ett datum när den ska vara klar?
Svar: Inventeringen är igång, arbetet har alltså startat, men något slutdatum
finns inte. Det kommer också att vara ett ständigt pågående arbete i och med
att det alltid kommer till nya bostäder.
Till nästa sammanträde lämnas en kort rapport om vad som hänt hittills.
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§ 26

Dnr 292371

Frågor från HSV till sammanträdet den 4 september
2017
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar inkomna frågor och svar.
Bakgrund
Frågor från HSV till kommunstyrelsens samverkansråd 4 september 2017
(Alla frågor på temat säkerhet har besvarats av säkerhetsfunktionen).
Övriga frågor:
 I det nya regelverket för färdtjänst står det att minderåriga som åker
med Serviceresor till och från skolan måste medtaga ledsagare. Detta
innebär att exempelvis en förälder åker med i färdtjänstfordonet till
skolan på morgonen. Därefter är det omöjligt för vederbörande att ta
sig vidare till jobb, studier eller annat. Samma sak är det vid
skoldagens slut. Hur ska man ta sig till barnets skola? Detta är ytterst
märkligt, anser vi.
Dessutom finns ytterligare ett problem: En färdtjänstberättigad får
inte medfölja som ledsagare. Vårdnadshavaren till en elev som åker
med Serviceresor, och själv är färdtjänstberättigad, kan då inte följa
med sitt barn till och från skolan så som regelverket idag kräver.
Detta är skrivningar i ett av Regionstyrelsen beslutat regelverk. Men
hur kan Växjö kommun bara acceptera något så otroligt ogenomtänkt
och motsägelsefullt som ovanstående?
Svar vid sammanträdet: Sekreterare har pratat med chefen för serviceresor.
När det handlar om elever som åker till och från skolan handhas detta av
skolskjuts, inte av färdtjänst och genomförs därmed inte av Serviceresor.
Grundar sig denna fråga på ett specifikt problem bör kontakt därför tas med
utbildningsförvaltningen som har hand om skolskjutsarna.
Däremot stämmer det att en person som är färdtjänstberättigad kan inte vara
ledsagare till ett barn under 12 år. Är det något som borde ändras i
regelverket är det något som får begäras från Växjö kommuns sida.
Kommentar från HSV: Samma regler gäller dock oavsett om det är
skolskjuts eller serviceresor som utför tjänsten.
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Gunnar Storbjörk (S) berättar att det finns tveksamheter i regelverket i
uppdraget runt färdtjänst. Samtal med Regionen pågår där bland annat
Storbjörk, Cheryl Jones Fur (MP) och Per Schöldberg (C) deltar. En första
träff har genomförts. Storbjörk kommer att ta upp denna specifika fråga vid
samtalen framöver.


Vi har fått signaler om förändringar på/vid Regionteatern. Vad
händer där och vad händer mer med den så kallade ”kulturkullen”?

Svar: Förslag på hur området Ringsberg/Kristineberg skulle kunna utvecklas
har kommit fram i en utredning. I arbetet med att ta fram förslaget har
invånarinflytande stått i fokus genom att metoden ”cultural planning” har
tillämpats. I metodarbetet har invånare i kommunen tillfrågats om vad som
saknas i Växjö och vad som skulle kunna tillföras på Ringsberg/Kristineberg
för att öka kommunens attraktivitet.
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2017 att ta fram en detaljplan för
området där det också ska byggas ett bryggeri och en bistro. Detaljplanen,
som väntas vara klar under 2018, kommer att ge en tydligare bild av
inriktningen för utvecklingen av området Ringsberg/Kristineberg. Arbetet
med att ta fram en detaljplan för området ligger hos Växjö kommuns
bygglovsavdelning. Utredningen är alltså avslutad och nu går arbetet vidare i
en annan fas.
Det sista nyhetsbrevet om Ringsberg/Kristineberg, från april 2017, bifogades
kallelsen för ledamöternas kännedom.


Kommunens Trafiksäkerhetsprogram; Hur långt har det kommit?

Svar: Vi ska träffa och lyssna av fler referensgrupper under hösten 2017.


HSV vill också under denna punkt påpeka att det möte vi var
inbjudna till i juni angående trafiksäkerhetsprogrammet var ju
upplysande och informativt, men vi är synnerligen missnöjda med att
tiden för dialog med oss inte fanns med i planeringen. Vi funderar på
vad meningen med mötet hade varit om vi inte hade sänt in våra
synpunkter i förväg.
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Svar: Kommunstyrelsens samverkansråd har fått en förfrågan från
trafikenheten om att lämna in skriftliga kommentarer och synpunkter
avseende ett nytt Trafiksäkerhetsprogram för Växjö kommun.
Kommunstyrelsens samverkansråd har också blivit inbjudna till ett
dialogmöte. Dialogmötet kompletterar det skriftliga dokumentet då alla
närvarande representanter får en möjlighet att uttrycka sina egna åsikter.
På mötet upplevde jag att samtliga närvarande representanter tog tillfället att
ventilera sina tankar, funderingar och frågor om vår lokala trafik i Växjö.
Jag beklagar om någon ansåg att tiden var alltför snävt tilltagen. Tiden som
planerats för mötet var 1 h och 30 minuter varav hälften lades på ”dialogen”.
Före mötet hämtade vi alla gäster i entrén och vi var noga med att stå kvar i
mötesrummet tills alla närvarande på mötet hade gått. En HSV representant
kom cirka 20 minuter för sent på grund av olyckliga omständigheter (han
hade tagit fel buss). Det innebar en viss försening i programmet, men det var
ingen som nämnde förseningen under mötet eller ansåg att mötet avslutades
för tidigt.


Hur behandlas HSVs synpunkter?

Svar: Era synpunkter kommer att behandlas så som övriga gruppers. De
punkter som bedöms ska ingå i programmet kommer förslagsvis att göra det.
Skrivelsen som ni skickat in och det dokument jag upprättat efter mötet i
form av minnesanteckningar kommer att redogöras för i en bilaga tillhörande
förslaget.


Planerar Kommunen för eller förs diskussioner om att utse en intern
arbetsgrupp för att behandla enbart tekniska och trafikfrågor?

Svar: Denna fråga tas med till utvärderingen av organisationen för Växjö
kommuns tillgänglighetsarbete.




Bristande rutiner vid hörselundersökningar. Åsa Johansson klart
2017. Rapport/information önskas.
Kunskap kring buller hos chefer och medarbetare. Åsa Johansson
klart 2017. Rapport/information önskas.
Bristande samordning kring HLR. Jessica Karlsson klart 2017.
Rapport/information önskas.
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Förtydligande från HSV vid sammanträdet: Dessa 3 frågor är
uppföljningsfrågor runt ett par punkter i utbildningsförvaltningens
"riskbedömning och handlingsplan", en plan rådet fick för kännedom vid
sammanträdet i april.
Sekreterare kontaktar utbildningsförvaltningen och ber om ett svar till nästa
sammanträde i oktober.


Protokollet från 2017-04-25. Flera gånger hänvisas till att vi ställt
frågan flera gånger/vid tidigare tillfälle. Helt rätt! Beror på att vi inte
fått tillfredsställande svar och därför kommer det säkert att hända fler
gånger!

Svar: Alla frågor besvaras utifrån de kommunala beslut som finns och dessa
beslut kan förstås upplevas som olika tillfredsställande för olika personer. De
kommunala besluten har fattats av förtroendevalda ledamöter som valts
enligt den demokrati vi har i Sverige. För att samma fråga ska få ett nytt svar
måste ett nytt beslut ha tagits. För att ett nytt beslut ska tas måste nya fakta
komma fram som gör att det behövs en förändring. Det kan alltså vara så att
inga nya fakta presenterats och därmed ges samma svar igen. Det finns också
regler som kommunen måste förhålla sig till vilket påverkar svaren.


Protokollet 2017-04-25 + tidigare protokoll. Hänvisning till olika
tjänstemän. Det är förvisso bra att vi vet vem som har ansvar för vad,
men svar ska vi få vid möte med samverkansrådet. I annat fall blir det
ju faktiskt dubbelt arbete för HSV.

Skriftligt svar: Att hänvisa till de olika tjänstepersonerna som har ansvar för
frågorna är dels för att undvika dubbelarbete för alla inblandade, men också
för att få högsta möjliga effektivitet och kortast möjliga svarstid. Detta är
något som är särskilt viktigt när det handlar om specifika individ-ärenden där
sekretess gäller och/eller direkta fel som måste åtgärdas snabbt. Frågorna
skulle kanske även få en bättre och snabbare lösning om de skickas rätt från
början. Går frågan genom samverkansrådet tar det längre tid att få ett svar
eftersom dels att rådet är en mellanhand men också eftersom rådet har så få
sammanträden.
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Kommunen menar även att det vore bättre att frågeställaren har en direkt
dialog med den tjänsteperson som besvarar frågan, till exempel kan man
ställa följdfrågor eller lösa andra saker direkt när man talar med eller mejlar
varandra. Ibland behöver även tjänstepersonerna ställa följdfrågor men också
få veta händelserna direkt från närmast berörd person. Sekreterares
upplevelse av att vara mellanhand vid frågor/svar är att dels kan
missförstånd lättare uppstå och att tjänstepersoner verkligen efterfrågar och
vill att frågeställare tar en direkt kontakt.
Fråga till HSV: vad får HSV för dubbelarbete om frågan ställs direkt till
berörd tjänsteperson på rätt förvaltning snarare än att det går genom
samverkansrådet som mellanhand?
HSV svarar att det var bättre förr då det fanns ungefär ett samverkansråd
med varje nämnd. Nu måste HSV samla ihop sig, göra sina frågor och sedan
gå genom KS samverkansråd. Det blir ingen dialog och svar direkt. Det blir
ett jättejobb för Växjö kommun också som får samla ihop de olika svaren.


De ärenden HSV framför i Samverkansrådet kommer de någonsin
fram till Kommunstyrelsen?

Svar: Ja. Det görs så här:
 De förtroendevalda som är utsedda som ledamöter i
kommunstyrelsens samverkansråd är även ledamöter i
kommunstyrelsen.
 Om rådet beslutar att ett ärende behöver lyftas till kommunstyrelsen
görs det.
 Rådets ordförande och vice ordförande är utsedda av
kommunstyrelsen som särskilt rapporteringsansvariga för
tillgänglighetsfrågorna.
 Rådets protokoll är offentliga och finns publicerade på webben: kan
läsas av alla ledamöter i kommunstyrelsen.
 Får kommunens revisorer kännedom om HSV:s ärenden?
Svar: Ja, revisorerna har tillsynsuppdrag över alla nämnder och
samverkansrådet ingår i kommunstyrelsens verksamhet.


Vilket ansvar åvilar politikerna för att HSV:s ärenden blir korrekt
behandlade?
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Svar: Alla ärenden hanteras enligt de rutiner som finns. Det kan till exempel
vara olika skrivelser med förslag på åtgärder där beslut krävs. Dessa hanteras
genom ett ärendehanteringssystem. Andra och mer så kallade ’vanliga’
frågor om den dagliga verksamheten får ett svar utan att ett formellt
kommunalt beslut behöver tas och blir inga kommunala ärenden.


HSV vill ha förslag på datum för uppföljning av hur
Samverkansrådet har fungerat.
Svar: Utredningssekreterare i hållbarhetsgruppen träffar HSVs vice
ordförande den 28 augusti för ett första samtal och fortsatt planering.
Följdfråga på sammanträdet: vilka kommer att kallas?
HSVs ordförande svarar att HSVs vice ordförande har en dialog med
sekreteraren om vilka som ska kallas och det blir bra att göra så. Kallelse
skickas till berörda så snart som möjligt.
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Dnr 292581

Rapport från föreningar och Växjö kommun
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar rapporterna.
Bakgrund
 Gudrun Rydh (HSV) berättar att inbjudan till utbildningen i
krishantering ”72-timmar” har skickats ut av Idé- och
KunskapsCentrums verksamhetsledare. Den riktar sig mest till våra 38
nyttjandeföreningar, allmänheten är alltså inte inbjuden.
Ordförande Johansson (C) menar att det är viktigt att denna typ av
inbjudningar också delges de förtroendevalda som sitter i
samverkansrådet.


Rydh rapporterar vidare att det är ”Möjligheternas dag” den 8 november
och det är I&KCs verksamhetschef som har ansvar för den planeringen.
Den dagen ska också vara på Residenset. De som håller i dagen är bland
annat Arbetsförmedlingen, Växjö kommun, Försäkringskassan,
Regionen. Denna gång ska Möjligheternas Dag rikta sig särskilt till
ungdomar.



Carin Högstedt (V), Växjö kommun, berättar att Regionen sedan ett par
års tid arbetat med en förstudie om tillgänglighetsguide för
besöksnäringen. Nu har man beviljats pengar från Europeiska
socialfonden att ta fram ungefär sammanlagt 200 destinationer. Det
gäller alla län i hela Småland: Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län.



Högstedt (V) berättar vidare att hon är rastfadder och har genom detta
fått veta att två specialpedagoger anställts på Sandsbro skola en skola
för F – 6 med 460 elever (förskola – sjätte klass). Den ena av dem hade
neuropsykiatrisk kompetens. På det här sättet utökas elevhälsan!

Lise-Lott Naess (HSV) berättar om de två (2) projekt som Synskadades
Förening i Växjö driver. Det första heter ”Synskadades vardag” och
bestod av två delar. Först genomfördes en centrumvandring tillsammans
med förtroendevalda och tjänstepersoner. Vi gick en runda från
Linnégatan, upp mot Kronobergsgatan och förbi bort över torget och in
på Storgatan för att visa hur vi har det på gator och torg. Därefter höll vi
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en återträff tre (3) veckor senare där vi satt ner och diskuterade hur vi
upplever centrum.
Det andra projektet är ett anhörigprojekt där SRF Växjö fick
projektmedel från Riksförbundet. Det projektet har vi haft i samarbete
med anhörigkonsulent och syn- och hörselinstruktör. Det avslutas 25
september och har också varit mycket uppskattat.


Naess berättar också om ett nytt synhjälpmedel som utvecklats i Israel
”My eyes”. Det är en glasögonbåde med en liten dator som fungerar
som talsyntes beroende på vad man tittar på, till exempel powerpointbilder, text på mjölkpaket, instruktionsböcker och så vidare. Man
kan även lägga in upp till 100 ansikten i datorn.



Rydh berättar att imorgon tisdag 5 september har Hörselskadades
Förening ett möte som handlar om hur Växjö kan se ut i framtiden,
visionen om det framtida Växjö. Det är Växjö kommuns stadsarkitekt
som kommer och berättar om det. Växjö kommuns nya vikarierande
syn- och hörselinstruktör Birgitta Fransson är också inbjuden till mötet.



Mötesplatsen Funka för Livet är på gång igen, hålls 11-12 april 2018.
Man jobbar också med att få kvartalsmöte med Brottsförebyggande
Rådet.



Stefan Johansson (Funkibator) berättar att:
- man håller på och arbetar med barnböcker och ska ge ut tjugo
(20) stycken nya barnbokstitlar. Om det finns någon som vill
skriva och berätta något eller någon som vill illustrera så går det
bra att kontakta Funkibator. Det kan handla om vad som helst:
syn, hörsel, neuropsykiatriskt, smärta och så vidare. Vi bygger
upp med resurspersoner.
-

Funkibator har också satt igång med att bygga mer praktiskt i sin
fastighet på Infanterigatan.
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-

Funkibator arbetar mycket med träning med ny teknik: att
stimulera sinnena så att det blir roligare och mer motiverande att
träna. Det finns många olika typer av träningssituationer där man
tränar exempelvis styrka, finmotorik, balans, social träning och så
vidare. Funkibator har kopplat ihop sig med fysisk aktivitet på
recept och med fysisk aktivitet för barn.

-

Olika politiska grupper kommer också till Funkibator och
förlägger sina politiska möten där. Ikväll (måndag 4 september)
kommer till exempel Liberalerna att ha sitt regionmöte hos dem.
Mötena kombineras till exempel med en prova-på-upplevelse i
Virtual Reality.

-

Funkibator jobbar också vidare med det som benämns om IoP
(Idéburet Offentliga Partnerskap). Johansson berättar att Alingsås
kommuns partnerskap med Bräcke Diakoni nu granskas av
Konkurrensverket.

-

Daniel Westergren som arbetar med att understödja aktörer som
arbetar med social företagande, kommer till en framtidsverkstad i
veckan.

-

Funkibator försöker påverka och driva opinionsbildning så att
Allmänna Arvsfonden skulle kunna bli en social investeringsbank
för föreningslivet. Man ska inte bara få projektmedel utan även
kunna låna därifrån.

-

Funkibator arbetar även med att starta upp en reklam- och
kommunikationsbyrå som kommer alla föreningar till nytta: film,
radio, ljud och så vidare.

-

Funkibator har varit på Gotland och pratat på en regional
konferens om Växjö, man deltog i Attentions huvudlopp i lördags
2 september, Trummen runt 3.3 km.

-

Funkibator har också skickat ut varsitt brev till alla 349
riksdagsledamöter. Några har hört av sig och kommit på besök
och varit nyfikna på verksamheten.
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Dnr 292373

Övriga frågor
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Den övriga frågan noteras.
Bakgrund
Torvald Erlandsson (HSV) undrar motionen som behandlades på
kommunfullmäktige den 29/8, en motion om att öka antalet ungdomar med
funktionsvariationer att få anställning med lön inom kommunen. Motionen
är inlämnad av Ann-Kristin Eriksson (S) och Carin Högstedt (V). Erlandsson
undrar varför motionen skrevs.
Högstedt svarar att det var för att uppmärksamma de ungdomar som går ut
från särskolegymnasiet och som har bekymmer med att komma in på
arbetsmarknaden. En modell från Skellefteå föreslogs. Resultatet från
kommunfullmäktige blev att inte låsa sig till någon viss modell här i Växjö
kommun.
Ordförande Johansson (C) tillägger att motionen har skickades på remiss till
kommunstyrelsens samverkansråd tidigare och att rådet då lämnade ett svar.
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