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§1

Dnr 292370

Justering av protokoll
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Carin Högstedt (V) utses att justera dagens protokoll.
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§2

Dnr 292551

Allmänhetens frågestund
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Ingen allmänhet närvarande varför punkten utgår.
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§3

Dnr 292553

Tillgängligheten kring Växjös tillfälliga resecentrum.
Besök från Växjö kommun, Jernhusen och Länstrafiken
Kronoberg.
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen och tackar för
besöket.
Bakgrund
Besök från projektledningen kring byggnationen av Växjös tillfälliga
resecentrum.
Först berättar David lite om Växjö stationsområde, en del kring hur det sett
ut tidigare och vad slutresultat kommer att bli (repetition av vad som sas vid
mötet 13 december 2018). David berättar därefter om de stora och
omfattande ledningsarbeten som påverkar trafiken i centrum eftersom gator
stängs av allt eftersom arbetet går framåt.
Därefter går David in på de tillfälliga lösningarna under byggtiden på Norra
stationsområdet. Den gamla gula stationsbyggnaden kommer att fungera som
kontor för de som ska bygga det nya tillfälliga resecentrat.
Sedan följer representanter från Länstrafiken som berättar om vad som
händer på området. De som är här är Maja Andersson,
marknadskommunikatör, och Marie Stjärneklev som arbetar med hållplatser
och fordon. Maja och Marie berättar först om flytten av stadsbussarna till
hållplatserna vid Stortorget. De visar bland annat var hållplatserna ligger. I
juni komma vissa stadsbussar att flytta ner till Norra Järnvägsgatan, strax
intill korsningen Kronobergsgatan. Länstrafiken rekommenderar resenärerna
som ska byta från stadsbussar till regionbussar att gå via Sandgärdsgatan och
ner på Bäckgatan för att komma till regionbussarna, man bör undvika att gå
Norra Järnvägsgatan eftersom det är rätt stökigt där.
Länstrafiken har fått hjälp av Cityvärdarna med ledsagning för resenärerna
för förflyttning mellan bussterminalerna. Ledsagningen är kostnadsfri och
genomförs under helgfria vardagar. Beställ tjänsten minst 24 timmar innan
man vill ha tjänsten utförd.
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§ 3 forts.
Thomas Fröslev från Jernhusen förtydligar att det finns också en
ledsagningsverksamhet som Jernhusen driver, en så kallad
stationsledsagning, och där finns det ett akutnummer man kan ringa. Den
ledsagning som Länstrafiken erbjuder är en tilläggstjänst, det vill säga
ledsagning kring kollektivtrafiken.
Marie och Maja berättar sedan mer om regionbussarna och hur det ser ut
kring resecentrum just nu (från 15 januari). I början på april kommer
förändringar att göras.
Därefter tar Thomas Fröslev, affärsutvecklare på Jernhusen, över
mikrofonen. Thomas berättar först allmänt om Jernhusens arbete med
tillgängliga stationer, Jernhusen äger idag 36 stationshus. Thomas fortsätter
sedan med att berätta om specifikt i Växjö och det tillfälliga stationshuset
som ligger (ska ligga) intill Västerbron. Det finns 2 mötesplatser för
förbeställd ledsagning: en vid WTC på Södra Stationsområdet och den andra
i tillfälliga stationshuset. Önskas en tredje plats får man gärna komma in
med synpunkter om det. Det går jättebra att ordna en 3:e plats. Thomas
berättar sedan om hur det tillfälliga stationshuset kommer att se ut och vilka
affärer som följer med. Kontakt: Thomas.froslev@jernhusen.se. Man får
gärna kontakta Thomas direkt så svarar han så gott han kan. Thomas
hänvisar till ett par webbsidor där man kan få mer information:
www.dinstation.se och www.stationsledsagning.se.
Nicole Wångne är kommunikatör från Växjö kommunikationsenhet och hon
jobbar med de stora stadsutvecklingsprojekten i Växjö. Det finns lite olika
informationskanaler där man kan grotta ner sig i projektet:
• Webbsida: www.stationsomradet.se: läs nyheter, få information,
registrera dig till det digitala nyhetsbrevet och SMS-tjänsten i
projektet (t.ex. störningar), ställ frågor m.m. Vi försöker svara på alla
frågor inom 3 dagar – finns en särskild flik på hemsidan som heter
”frågor och svar”.
• Ett nyhetsbrev i pappersformat skickas ut 2 ggr/år.
• Följ oss på facebook, www.facebook.com/stadsutveckling.
• Informationsmöten på stadsbiblioteket under våren. Annonsering
sker löpande och datumen meddelas även via hemsidan.
David avslutar mötet med att säga att de gärna kommer tillbaka till hösten
och pratar om den nya tillfälliga stationen.
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§4

Dnr 2014-00008

Redovisning av utvärdering av organisationsöversyn
Växjö kommuns samverkansråd
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar redovisningen av utvärderingen.
Ärendet återkommer vid senare tillfälle.

Bakgrund
Idag presenteras utredningen som gjorts om organisationsförändringen av
kommunens samverkan med handikapporganisationerna och ledamöterna
välkomnas att lämnas synpunkter.
Redovisningen har lämnats till kommunstyrelsen och samverkansrådets
ordförande berättar mer om ärendegången där det senaste är att
kommunstyrelsen gett kommunchefen i uppdrag om att ta fram ett nytt
förslag.
Diskussion och synpunkter som lyfts:
• Som positivt nämns att utvärderingen lyfter att bolag och nämnder
uppmuntras ta tillvara på kraften och kunskapen i samverkansråden.
• En annan viktig sak att se över är återkopplingen vid anmälningar till
tillgänglighetslinjen.
• Ett annat bra förslag är att ha med en tjänsteperson från varje nämnd.
Om man varit med på mötet blir det enklare att ta till sig vad som ska
göras.
• Bra också att det finns nämnt en tidsbestämd utvärderingstid av en
eventuell ny organisation.
• Viktigt att det diskuteras igen innan det blir ett slutgiltigt beslut och
en organisationsförändring. Som det blev nu är utvärderingen alltså
presenterad för kommunstyrelsen utan att funktionshinderrörelsen
fick tycka till igen och t.ex. kontrollera om allt kommit med eller om
något glömts bort.
• Begreppen som används i utvärderingen är olika: man bör hålla sig
ett och samma i texten, och då är begreppet
”funktionshinderrörelsen” att föredra.
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§ 4 forts.
•

•

•

Vi är många som tycker att det skulle vara bättre att återinföra fler
samverkansråd, att ta ha 3 samverkansråd i basen och bibehålla
kommunstyrelsens råd. Utöver det bör man ha ett för tekniska och ett
för stadsbyggnad, ett för utbildning- och ett för kultur- och
fritidsnämnden. Det är också ett bra förslag att ha med
tjänstepersoner direkt på mötena.
Det är också viktigt att lyfta att dagens samverkansråd saknar en
budgetpeng som gör att man kan genomföra extra insatser. Dagens
råd har en budget men den är främst för att täcka
sammanträdeskostnaderna och arvodena, knappt något mer. Carin
Högstedt (V) tillägger att man kan diskutera om det verkligen är
samverkansrådet som ska ha pengar för förbättringar eller om
pengarna ska ligga hos verksamheterna som är de som ska förbättra i
verkligheten. Däremot kan ju den här gruppen ha mera medel för
t.ex. någon studieresa eller något.
En annan synpunkt som lyfts är att samverkansråden drog igång sitt
arbete utan att tillsammans egentligen ha diskuterat om vad vi är till
för och vad vi ska göra.
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§5

Dnr 292516

Växjö kommuns tillgänglighetslinje - inkomna ärenden
2017-12-04 till 2018-02-05
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Växjö kommun noterar inkomna anmälningar och lägger dem till
handlingarna.
Bakgrund
Under 2017 anmäldes 27 stycken ärenden till Tillgänglighetslinjen. Hittills
på det nya året har det anmälts 4 ärenden. Till sammanträdet lämnas en
redovisning över de ärenden som kommit in sedan föregående sammanträde,
4 december 2018 till 5 februari 2018.
•

Inkom 2017-12-15, Tillgänglighet/undermålig snöskottning och brist
på saltning-sandning vid hp-p-platsen vid kommunhusets entré.
Ärendestatus: Avslutat i Flexite.
Fråga: Undermålig snöskottning och brist på saltning-sandning vid
hp-platsen vid kommunhusets entré.
Tekniska förvaltningens svar: Åtgärdades i fredags.

•

Inkom 2017-12-19,
Ärendestatus: Avslutat i Flexite.
Fråga: Hej Tillgänglighetslinjen!
Tack för svaret idag 18/12, men problemet uppstod / fanns redan
13/12 efter lunch ( kanske redan på f m samma dag? ) och åtgärdades
först 2 dagar senare, trots att jag sade till i receptionen direkt, när jag
kom strax före 13.30 den 12:e. Ärendet besvarades först ytterligare
en arbetsdag senare, d v s efter helgen.
Det här är ytterligare ett tillgänglighetsproblem, att det skall ta 2
dagar att få skottat / plogat kring hp-p-platsen vid kommunentrén!
Och 3 dagar att få svar!
Kommunledningsförvaltningens svar: Vi har än en gång tagit del av
synpunkterna.
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§ 5 forts.
•

Inkom 2018-01-19. Tillgänglighets och snöskottning. Ärendestatus:
Avslutat i Flexite.
Fråga: 1) Handikapparkeringsplatsen på Oxtorgets parkering är inte
ordentligt skottad och den är hal. Det är svårt att stiga ur bilen utan
att halka. Denna parkeringsplats står för övrigt nära både Coop
Konsum Extra, SF Bio och en postlåda, därför är den viktigt att hålla
ren och bör prioriteras.
OBS! Trottoaren utanför Coop och SF Bio är ordentligt skottad inget att anmärka på här - utan det är just handikapparkeringsplatsen.
2) Storgatan, kvarteret mellan Västra Esplanaden och Liedbergsgatan
- i västergående riktning - är dåligt skottad och glashal på högra sidan
(utmed Tegnérgallerian).
Vänstra sidan är jättefin och sandad, dock alltså inte högra sidan.
Även cykelbanan är fin och sandad. Denna sträcka måste åtgärdas.
Tekniska förvaltningens svar: 1) Ska övervaka detta vid nästa snöfall.
2) Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ingen halkar.

•

Inkom 2018-01-26, Tillgänglighetslinje. Ärendestatus: Frågan
avslutad i Flexite.
Fråga: Ej fungerande eller helt avsaknad av hörslinga på
Utvandrarnas Hus vid konsert som anordnats i samarbete med Växjö
kommun.
Kommunledningsförvaltningens svar: Har den 29/1 haft en första
kontakt med anmälaren och det gällde en konsert med Musica Vitae
den 19 januari. Musica Vitaes produktionsassistent Katrin Johansson
besvarar frågan skriftligt och kontaktar även anmälaren direkt:
Hörslingan går på när mikrofoner/högtalare används. Vi använder oss
av den tekniken när vi gör muntliga presentationer och intervjuer
innan konserterna. I det här fallet var det den mänskliga faktorn som
spelade oss ett spratt, och vi hade helt enkelt missat att dra upp det
reglage som styr slingan, något vi lätt hade kunnat åtgärda om vi
blivit uppmärksammade på problemet.
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§ 5 forts.
För att försäkra oss om att det trots allt inte är något fel på
anläggningen, kommer vi att testa systemet för att se så att allting
fungerar som det skall till nästa gång. Under själva musicerandet kör
vi ju dock i princip alltid utan förstärkning, eftersom vi är en akustisk
orkester; det är endast vid enstaka tillfällen vi mickar upp våra
instrument, om vi spelar tillsammans med ljudstarka instrument.
•

Anmälaren anmälde även att det helt saknats hörslinga vid
evenemanget med Bodil Jönsson i Palladium under kulturnatten den
27 januari. Varför använder Växjö kommun salar som saknar
hörslinga?
Svar från kultur- och fritidsförvaltningen den 31/1-18:
Enligt www.scenrum.nu finns det hörslinga, dock endast för
biovisning vad det verkar, något vi självklart skulle ha kollat upp
innan vi förlade Bodil Jönsson där. Man ska dock komma ihåg att
under Kulturnatten är det extremt svårt att hitta lediga
arrangemangslokaler och hade vi inte haft Palladium hade det inte
blivit någon föreläsning alls. Det var också rörigt med Palladiums
vänners konkurs och Folkets Bio som övertog samordnandet på plats,
löste allt efter bästa förmåga.
Svaret är återkopplat till anmälaren. Frågan om att se över
möjligheten till att fastighetsägare och verksamhetsutövare installerar
hörslinga i Palladiums salong drivs vidare inom Växjö kommun.
Ärendet kan också drivas av andra parter direkt gentemot
fastighetsägare och verksamhetsutövare.

•

Inkom 2018-01-29, Ej laddad hörslinga. Ärendestatus: Avslutat i
Flexite.
Fråga: Under Kulturnatten lånade Hovshaga bibliotek väskan med
hörslinga från Reception Björnen. Utrustningen fungerade inte på
grund av att den indikerade lågt batteri, den var inte laddad. Det är
bra om det här fungerar så det inte händer igen.
Kommunledningsförvaltningens svar: Reception Björnen laddar
alltid upp hörslingorna mellan återlämning och utlämning. Något
måste gått fel i detta fall. Jag kontrollerar vad som hänt med
Receptionen så att vi kan se till så att det inte händer igen.
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§ 5 forts.
•

Inkom 2018-01-31, VB från gatukontoret. Ärendestatus: Avslutat i
Flexite.
Fråga: Dagens SmP hade en artikel (Moa Palmgren) ang. äldres
fallolyckor i hemmet. Den 23/1 gick jag från Linnégatan in på
Norrgatan mot Skolgatan. Mitt på trottoaren var det en 5-6 cm rest av
ett järnrör. Trots dålig syn såg jag den. I går besökte jag Birka. Från
bilparkeringen svängde jag upp på trottoaren, följde husväggen och
kom rakt på ett ca.1m (i omkrets) trasig asfalt. Tur att det inte låg lite
snö ovanpå. Tacksam för åtgärd och tillsyn av frekventerade
gatupartier.
Tekniska förvaltningens svar: Tack för dina synpunkter angående
åtgärder i gatumiljön. Det är vår driftavdelning som sköter dessa
ärenden. Jag har informerat dem om dessa önskemål som du har
lämnat in. Hör av dig till undertecknad om du har några frågor.
Annars kommer dem att titta på ärendena när tillfälle ges.
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§6

Dnr 292371

Frågor från HSV
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
• Kommunstyrelsens samverkansråd noterar frågorna och svaren och
lägger dem till handlingarna.
•

Ordförande Johansson (C) följer upp vad som händer vid mötet
mellan Växjö kommuns och Regionens politiker med Per Schöldberg
(C).

•

Med anledning av diskussionen kring hörslingor i större lokaler så
berättar ordförande Johansson (C) att det numera ska finnas en
fungerande hörslinga i Palladium.

•

Beslut: Kommunstyrelsens samverkansråd gör en skrivelse till
Östers IF Arena AB om avsaknaden av hörslinga i Tommy Svenssonsalen.

•

Till hösten önskas att någon från stadsbyggnadskontoret besöker KS
samverkansråd för att berätta mer om bygglovshanteringen.

Bakgrund
• Färdtjänst
Fråga: Serviceresors tolkning av begreppet ”verksamhetsresa” har väckt stor
förvirring hos resenärerna. Kommunen har gjort en utredning och samlat på
sig erfarenheter. Som överlämnats till kommunledningen.
Vad gav denna utredning? Vilka konsekvenser får utredningen? Hur agerar
man mot serviceresor/trafiknämnden?
Växjö kommuns svar: Det har inte gjorts en utredning om detta, men
däremot har det gjorts en sammanställning av synpunkter som lämnats till
Per Schöldberg (C) inför det dialogmöte som ska hållas mellan kommunens
och Regionens politiker om serviceresor. Mötet har inte hållits ännu.
Frågan har även ställts till samverkansrådet för nämnden för arbete och
välfärd, omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden som sammanträder
12 februari. Svar finns nedtecknat i protokollet från det mötet.
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§ 6 forts.
•

Föregående protokoll

Justering av protokollet: § 41 sid. 9 sista stycket: rad 2 - 3, " Andersson
lyfter hur bra det är" där/när "det finns en tillgänglighetsguide i kommunen.
Ordet "att" ersätts med "där/när”.
Växjö kommuns svar: Protokolljusteringen görs.
•

Det finns ingen tillgänglighetsguide - ännu - i Växjö kommun! Det
har HSV jobbat för i ett flertal år. Hur fortsätter arbetet?

•

Tillgänglighetsdatabasen

Växjö kommuns svar: Som tidigare rapporterats gick Växjö kommun med i
den s.k. Tillgänglighetsdatabasen under år 2016 där 2 inventerare anställdes
för att utföra inventeringar av anläggningar. Båda inventerarna slutade efter
ungefär 9 månader och finansiering för att anställa andra inventerare
saknades, och därför avstannade arbetet.
Under 2017 utvärderades arbetet med inventeringarna och databasen och
Växjö kommun konstaterade att detta system helt enkelt inte var det bästa
arbetssättet för att inventera och åtgärda bristerna. Därför har
kommunstyrelsen nu beslutat att gå ur databasen och istället göra
inventeringarna på annat sätt.
Inventeringarna ska framförallt syfta till att visa på vad som behöver göras
för att tillgängligheten ska bli bättre i de kommunala lokalerna. Till exempel
kan det handla om brister som behöver åtgärdas. Även dessa inventeringar
kommer att presenteras i någon form av guide på webben, men det kommer
inte att utgå från systemet Tillgänglighetsdatabasen. En upphandling
kommer att göras under våren 2018 så själva inventeringsarbetet planeras att
påbörjas senhösten 2018.
Se kommunstyrelsens beslut från 16 januari 2018, § 20. Hela beslutet finns
med under punkt 8 "Meddelanden" på dagordningen.
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§ 6 forts.
• Parkeringar
Angående parkeringsplatser i Växjö: Många parkeringsplatser försvinner och
ersätts - kanske till en del på platser som är belägna längre bort än tidigare.
Vi är många som inte kan gå så långt, eller cykla eller åka buss. Alla har inte
blivit beviljade handikapptillstånd. Hur tänker planerarna för dessa personer?
Växjö kommun svar: Tack för frågan om parkeringar i centrum.
Här kommer en redovisning av vad som hänt, vad som görs och vad som är
planerat. För personer utan handikapptillstånd gäller följande:
I den centrala stadskärnan som lite enkelt kan avgränsas med Norra
Esplanaden, Linnégatan, Norra Järnvägsgatan/Sandgärdsgatan och
Liedbergsgatan gäller följande:
Detta område är det mest centrala ytorna och här har vi också det som kallas
parkeringsyta zon 1. Taxa är 18 kr i timmen, mån-fre 09:00-18:00, lör 09:0012:00, övrig tid gratis.
I zon 1 finns totalt 662 st kommunala parkeringsplatser. Av dessa är 37 st
handikapplatser och 74 st korttidsparkeringar 15 till 30 min som är
avgiftsfria.
I samband med planerat nytt stadshus, flytt av bussterminal för
stadsbussarna, samt övriga åtgärder har det försvunnit 168 st centrala
kommunala p-platser. Samtidigt finns ett 20-tal nya p-platser i World Trade
Center och inom kort kommer ca 80 p-platser på den nya Drottninggatan.
Med andra ord en total minskning med ca 70 p-platser.
För att kompensera och balansera denna minskning har de mest centrala zon
2-parkeringarna på Skolgatan, Västra Esplanaden och på Söder gjorts om till
3-timmarsparkeringar. I antal handlar det om 306 p-platser. De kostar
fortfarande 5 kr/h på vardagar, men har ökat tillgängligheten till viktiga
målpunkter i anslutning till dessa p-platser. Dessa målpunkter är bland annat
lasarettet, kvarteret Dockan med vårdcentral m.m. samt befintligt
kommunhus. Så totalt finns det i dagsläget 968 st kommunala p-platser i
centrum och utöver det ca 1400 p-platser i zon 2.
När stadshuset är klart så kommer det att finnas ca 35 till 40 allmänt
tillgängliga p-platser i anslutning till byggnaden. Det som ligger närmast i
planen är att bygga p-hus och bostäder på ”kvarteret Fabriken”. Det ligger
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mellan polishuset och järnvägen och kommer att generera en ökning med ca
300 p-platser.
Som ett komplement och stöd till detta finns privata och allmänt tillgängliga
p-platser i centrala lägen.
Kvarteret Tullen (vid Teatern) har ca 130 p-platser, P-hus Tegnér ca 80 pplatser, parkeringsgaraget Dockan har ca 20 p-platser.
Sedan finns Ringsberg och kommunhusets innergård som finns disponibla på
lördagar och söndagar om ca 140 p-platser. Även simhallens 240 p-platser är
allmänt tillgängliga och en resurs.
Vid frågor kontaktar ni:
Magnus Nykvist
Trafikingenjör
TRAFIKENHETEN
Planeringsavdelningen, Tekniska förvaltningen
Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 VÄXJÖ
Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö
Tel.:0470-410 00
magnus.nykvist@vaxjo.se
www.vaxjo.se
• Mikrofoner
Fungerande mikrofoner är ett stort problem på många ställen. På vad sätt kan
Växjö kommun påverka alla ansvariga; även privata aktörer, att vara
observanta på att mikrofonerna behöver en regelbunden översyn?
Växjö kommuns svar: När det gäller inköp av mikrofoner, ljudanläggningar
och hörslingor till lokaler i Växjö kommun är det Vöfab som ombesörjer det.
Om och när hörslingorna inte fungerar felanmäls detta till Vöfab som i sin
tur kontaktar leverantören för service och åtgärd. Denna rutin finns beskrivet
i alla salar som har hörslinga. Men det är därför också viktigt att man alltid
talar om och felanmäler när hörslingan inte fungerar. Det utförs inga
regelbundna kontroller utan rutinen bygger på felanmälan.
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När det handlar om privata aktörer gäller samma sak, det vill säga att service
ingår i köpeavtalet och att besökare eller personal berättar om och när det
finns brister.
•

Säkerhet

Hur långt har man kommit i beslutet om säkerheten på alla skolor och
förskolor? Måste det hända något i Växjö innan man har vidtagit några
åtgärder? Det bästa är att vara steget före, innan det händer något.
Växjö kommuns svar: Detta är en svår fråga med varierande svar beroende
på vilken skola det handlar om. Presidiet har bett att en representant från
utbildningsförvaltningen ska komma till sammanträdet i KS samverkansråd
den 19 april för att berätta mer om detta.
•

Vi har en känsla av att det finns en del att åtgärda när det gäller
brandsäkerheten vid särskilda boenden för äldre. Vad avser
kommunen att göra för förbättringar på området?

Kommentar: Något svar har inte inkommit i tid till kallelsen. Frågan bör
ställas till samverkansrådet för nämnden för arbete och välfärd,
omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden istället eftersom detta är en
fråga inom deras verksamhetsområde.
• Snöröjning
Snöröjningen vid handikapparkeringsplatser är alltjämt undermålig. Vi vill
se snara förbättringar. Kan ni utlova detta?
Växjö kommuns svar: Ja, vi ska göra vad vi kan.
Med vänliga hälsningar
Fredrik Ivarsson
Växjö Kommun
Tekniska Förvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö
0470-412 85
Fredrik.Ivarsson@vaxjo.se
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• Utrymningsvägar
Är skyddsrum och utrymningsvägar i kommunägda lokaler fullt ut
tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar?
Svar från Växjö kommuns säkerhetsavdelning: Skyddsrummen har under
längre tid ”legat i träda”. Staten tog för drygt 10 år sedan beslut om att man
inte skulle nyproducera skyddsrum och de befintliga skulle bevaras i princip
som de var. Detta innebär att planering för anpassning för funktionsnedsatta
personer inte har funnits med i den utsträckning som vi idag ser på dessa
frågor.
När det gäller utrymningsvägar i kommunägda lokaler så ska alla lokaler
uppfylla brandskyddskrav i lagen. Sedan behövs det särskilda rutiner för att
bistå funktionsnedsatta vid en utrymning och detta är något som alla
medarbetare är informerade om och som övas vid brandövningar. Behov av
särskilda rutiner eller hjälpmedel ska identifieras och åtgärdas i det
systematiska brandskyddsarbetet. Kommunen arbetar successivt för att
förbättra brandsäkerheten men ännu finns det mer att göra inom området.
• Hemsidan
Vid ett flertal tillfällen hänvisas det till kommunens hemsida då det gäller
olika faktauppgifter. Då denna inte är tillgänglig blir det ofta problem för
personer med olika funktionsnedsättningar. Vad avser ni att göra för att
denna hemsida ska bli användbar för alla?
Växjö kommuns svar: Tack för era synpunkter. Vi på Växjö kommun är
medvetna om de brister som finns gällande tillgänglighet på vår webbplats.
Vi har ett pågående arbete med att framställa genomtänkta och tydliga
riktlinjer där bland annat stor vikt läggs på tillgänglighetsaspekten utifrån
standarden WCAG 2.0 nivå AA. Riktlinjerna kommer att ligga till grund för
hur vi i framtiden kommer att arbeta vidare med att förbättra vår webbplats. I
riktlinjerna ingår bland annat att undersöka hur vi bättre kan tillgängliggöra
information i dokument, såsom exempelvis ansökningsblanketter. Dessutom
pågår ett arbete parallellt med att undersöka vilka möjligheter som finns med
att få dokument upplästa direkt på www.vaxjo.se, genom exempelvis
Lyssna-knappen.
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Under hösten 2018 planerar vi genomföra en omfattande
användarupplevelseanalys och tillgänglighetsanalys, vilka kommer ge oss
större insikt i hur vi kan arbeta vidare för att bättre tillgängliggöra vår
webbplats och anpassa den utefter alla våra målgrupper. Vi planerar även att
inventera all befintlig information på alla våra språk utöver svenska och ta
ett helhetsgrepp kring vilka språk, inklusive funktionen Google Översätt,
som våra målgrupper har behov av. Stort fokus läggs även på att arbeta med
klarspråk.
Tillgänglighetsanalysen kommer att genomföras av sakkunniga inom
tillgänglighetsområdet och de kommer att granska typsidor utefter
tillgänglighetsaspekten, inklusive interaktiva objekt och grafiska element på
Växjö kommuns webbplats, såsom exempelvis undersidor, startsidor,
menyer, sidfötter med mera. Användarupplevelseanalysen kommer att
möjliggöra för besökare av www.vaxjo.se att besvara frågor om deras
upplevelser av webbplatsen i form av en enkät.
Växjö kommun arbetar i samarbete med leverantören av
publiceringsverktyget för www.vaxjo.se, där alla utvecklare är utbildade av
Funka, för att åtgärda de brister som finns och kommer att lägga hög prioritet
i det fortsatta utvecklingsarbetet av webbplatsen så att den blir tillgänglig för
alla människor oavsett funktionsvariationer.
•

Den digitala ansökningsblanketten för kommunbidrag är inte
tillgänglig för personer som använder skärmläsningsprogram. Står ni
i begrepp att åtgärda detta problem?
Växjö kommuns svar: Det är inte helt fastställt vilken blankett som avses i
frågan och därför kan vi inte heller ge ett exakt svar. Är det en blankett som
ligger på Växjö kommuns webb berörs det i svaret här ovan, är det
exempelvis ansökningsblanketten för föreningsbidrag så levereras den via ett
externt system, Interbook Go. Växjö kommun har svårare att påverka externa
system men ska absolut arbeta vidare med frågan för att hitta den bästa
lösningen.
• Bra exempel
Mohedaskolan har via stadsbidrag förbättrat den akustiska miljön på ett
föredömligt sätt. Vårt förslag är att vi förlägger ett studiebesök dit under
vårterminen.
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•

Avsaknad av hörslinga i Myresjöhus Arena

Har fått kännedom om förhållandet att en av största salarna i Myresjöhus
Arena, Tommy Svensson, helt saknar hörselteknisk utrustning, d.v.s. det vi i
dagligt tal brukar kalla hörslingor.
Salen rymmer 150 personer, så de uppfyller med råge Boverkets krav, BBR
3:145, som gäller samlingslokaler dit allmänheten har tillträde och som
rymmer minst 50 personer. Att det skall finnas hörselteknisk utrustning.
Detta gäller sen 1993, vilket ju är långt innan Arenastaden byggdes.
Sen 2001 gäller också BFS 2011.6, d.v.s. att avseende lokaler, dit
allmänheten har tillträde och allmänna platser, skall enkelt avhjälpta hinder
mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas.
Tilläggas kan att det fr o m 2017-07-01 finns lagstöd för att hävda att
bristande tillgänglighet är en form av diskriminering.
Det är fastighetsägaren, som har ansvar för tillgängligheten. Beträffande
hörslingor så är det kommunen som har tillsynsansvaret om det gäller lokaler
dit allmänheten har tillträde.
Orsaken till att jag fick kännedom om detta, är info från en arrangör av en
stor mässa till hösten. Den handlar om släktforskning och skall äga rum i
Fortnox och Myresjöhus arenor. Arrangören efterfrågade hörselteknisk
utrustning och blev av Växjö & Co erbjuden att hyra hörslinga till Stig
Svensson-salen för 5.000:- exkl. moms samt annan hörselteknisk utrustning (
som fungerar med hjälp av radiovågor ) till Tommy Svensson-salen för
15.000:- exkl. moms. Den senare skulle bara räcka till 15 personer, vilket
vore helt otillräckligt.
Hörslingor är förhållandevis billig och enkel teknisk utrustning! Särskilt, om
man installerar dem redan under byggtiden. Efter vad jag har hört, så fanns
det en projektgrupp inför bygget av Arenastaden. Representanter från HSV
ingick i den och den var knuten till Kultur- och Fritid och man diskuterade
där tillgänglighetsfrågor, bl.a. vikten av hörslingor. Så bristande
tillgänglighet i detta avseende i Arenastaden hade inte behövt förekomma!
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1) Så vad tänker och vill KS samverkansrådet göra nu?
2) Hur kan kommunen agera för att fastighetsägaren till Myresjöhus
Arena tar sitt ansvar i denna frågan?
3) Hur kan kommunen följa upp hur det förhåller sig i de övriga
arenorna i Arenastaden?
4) Det finns säkert även brister i detta avseendet på annat håll inom
Växjö kommun.
/För HSV:s representanter i kommunstyrelsens samverkansråd
Görel Gemzell Åhman
Växjö kommuns svar och kommentarer:
En förklaring från stadsbyggnadskontoret om vad som hänt vid
bygglovsärendet: När det gäller enkelt avhjälpt hinder (BFS 2011.6) ska
receptioner som saknar hörslinga kompletteras med en sådan. Det står inget
om samlingssalar. I tillgänglighetsbeskrivningen från bygglovsärendet, en
beskrivning som är upprättad av tillgänglighetskonsult Sylvia Sundberg vid
A&O Architectura Omnibus, redovisar man att man ska installera hörslinga i
konferenslokaler. Vid slutbesiktningen angående tillgänglighet har det inte
tagits upp som brist att hörslinga saknas i receptioner och konferenslokaler
och därför gavs ett slutbevis. I efterhand kan stadsbyggnadskontoret inte
göra något.
Svar på fråga 1 och 2): Presidiet föreslår att kommunstyrelsens
samverkansråd gör en skrivelse till fastighetsägaren om att installera en
hörslinga även i Tommy Svensson-salen. Ett nytt ärende öppnas.
3) När arenorna Vida arena, Telekonsult arena och Fortnox arena var
nybyggda och färdiga besökte KS samverkansråd dem tillsammans med en
tillgänglighetskonsult. Rapporter om brister upprättades och de
överlämnades till arenorna för åtgärd. Åtgärdernas följdes upp så att de
verkligen blev gjorda och sedan lades ärendena till handlingarna. Kanske
missades vissa enskilda saker/brister, vilket gör att det kan behöva påtalas
igen.
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4) Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att uppmärksamma och påtala
brister i tillgängligheten på olika arenor m.m. Enskilda brister ska dels
rapporteras till fastighetsägarna, är det många brister som upptäckts kan de
tas upp via KS samverkansråd som i sin tur kan öppna upp ett ärende och
skicka en skrivelse. Enkelt avhjälpta hinder anmäls till Tillgänglighetslinjen
så att byggnadsnämnden kan öppna upp tillsynsärenden. Observera att
handläggningstiden för ärenden om Enkelt avhjälpta hinder är lång.
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Uppföljning av Funkibators frågor från sammanträdet
den 13 december 2017
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
1. För att hitta de viktiga utvecklingsområdena inom
tillgänglighetsarbetet för att till slut kunna ta fram en långsiktig
vision hålls en workshop i form av exempelvis Open space i maj
2018. Sekreterare får i uppdrag att i samråd med funktionsrörelsen
m.fl. planera detta närmare.
2. EPR är ett europeiskt nätverk som arbetar mer för utvecklingsfrågor,
innovation, socialt företagande, arbetsmarknad. EPR arbetar mer med
entreprenörskap och livsfrågor i bred bemärkelse, just för personer
med funktionsnedsättning. Medlemmar kan organisationer i de
europeiska länderna bli och sen får man tillgång till deras aktiviteter,
som kan vara av blandad karaktär.
Mer tid behövs för att undersöka om ett medlemskap är aktuellt för
Växjö kommun. Sekreterare undersöker det närmare och ärendet
återkommer.
Bakgrund
Vid föregående sammanträde den 13 december 2017 lyfte Funkibator ett par
frågor som kommunstyrelsens samverkansråd skulle fundera mer över och ta
upp vid senare tillfälle:
1) Växjö Sveriges mest tillgängliga kommun
Bara 13 platser upp till plats nr 1 enligt Humanas tillgänglighetsbarometer.
Växjö kommun låg 2016 på plats 19, så avancemang pågår! Listor i all ära,
men det är ju konkreta resultat som räknas och att kommunens invånare
verkligen uppfattar att tillgängligheten successivt förbättras. Funkibator har
tidigare flaggat för att Växjö borde ha en vision liknande den om ”Europas
grönaste stad” och nu vill vi hissa flaggan igen. Vi tror (snarare vet) att
visioner samlar kraft, fokuserar, utmanar, utvecklar kompetens och nya
metoder, skapar intresse, ger energi.
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En vision är självklart inte bara några ord i en ”fin skrift” eller inte ens en
klatschig skylt vid infarterna till Växjö. Visionen måste naturligtvis fyllas
med en massa ”HUR”! Hur ska vi ta oss dit och vad ska vi göra för att bli
”nummer ett”?! Det finns ett flertal kreativa mötesformer som man kan
använda för att till en början ta fram förslag, idéer, strategier och liknande
för att komma loss i detta viktiga arbete.
Vi inser naturligtvis att detta arbete har en knixig startbana för att få med
politiker och olika aktörer i denna vision, men allt startar med att hålla
diskussionen vid liv tills det till slut blir en verklighet. Vi vill genom
samverkansrådet starta arbetet med denna vision.

2) European Platform for Rehabilitation (EPR)
Vi har tidigare tagit upp frågan om att bli medlem i denna organisation. Vi
har en dialog med Region Kronoberg som driver och äger frågan men som
kräver samverkan med Växjö kommun bland annat vad gäller finansiering.
Funkibators internationella arbete ökar allteftersom och vi har också Globala
Kronoberg med sin volontärsverksamhet i ett nära samarbete. Ett
medlemskap i EPR skulle ge nya möjligheter till internationell finansiering,
kunskaps-och erfarenhetsutbyte, forskning och skulle också vara en
intressant del i visionen Växjö Sveriges tillgängligaste kommun.
Så vi undrar om det har hänt något i dialogen med Region Kronoberg om
inte vill vi gärna att vi tar tag i frågan. Funkibator deltar gärna i denna
dialog.
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Meddelanden
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar besluten.
Bakgrund
Följande beslut meddelas kommunstyrelsens samverkansråd för kännedom.
•

KS beslut 2018-01-16 § 14 om tillfälliga ledsagarinsatser för
synskadade i Växjö centrum.

•

KS beslut 2018-01-16 § 20 om tillgänglighetsinventeringar i Växjö
kommun.
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Rapport från föreningar och Växjö kommun
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar rapporterna och lägger dem till
handlingarna.
Bakgrund
Ingmar Svensson rapporterar från Funkibator:
• Funkibator har länge projekterat för tillbygge av Mästeriet och nu har
föreningen fått in anbud – det blev rätt mycket dyrare än man trott.
Hoppas komma igång med byggnationen i vår. Planerar för nästa fas:
att bygga till en huskropp. Där diskuterar man med olika intressenter
och andra föreningar om att bli hyresgäster i det huset.
•

Funkibator har nu landat i en gemensam ansökan med
riksgymnasierna till Allmänna Arvsfonden. Ansökan handlar om att
ge stöd till gymnasieungdomar. Projektet är till för att förbereda
ungdomarna för chocken och det nya livet med eget ansvar samt att
ge dem en grund för att skaffa arbete och kamrater. Riksgymnasierna
Angered, Furuboda och Kristianstad.

•

Funkibator har också avslutat ett framgångsrikt projekt
”Funkisförmedlingen” där slutrapporten lämnats in. Det har varit ett
framgångsrikt projekt.

Carin Högstedt (V) berättar att hon var med på elöverkänsligas årsmöte i
Växjö i början på februari. Föreningen är med i HSV, men har inte varit
särskilt aktiva. Nu undrade man över hur man kommer med i ett
samverkansråd – så det har Carin förklarat för dem (de måste gå på HSVs
möten och vara aktiva med nomineringar till platserna som kommer).
Eva Johansson (C) berättar om projektet kring Funkisfestivalen – det vill
säga: Melodifestivalen för funktionsnedsatta. Funkisfestivalen har
arrangerats i många kommuner i Stockholmstrakten, men har nu varit runt i
Sverige och försökt att få andra kommuner att ställa upp. Dock måste
kommunen vara medlem. Därför ligger det just nu ett ärende hos
kommunchefen om detta: utredning av medlemskostnader, åtaganden osv.
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Görel Gemzell Åhman (HSV) talar dels om att Hörselskadades Förening i
Växjö firar 70-årsjubileum i år. När det handlar om elöverkänsliga så vill
Görel bara framföra att hon utifrån tidigare erfarenhet (ledamot som satt i
gatu- och byggnadsmiljökommittén), kan vara svårt att hitta representanter
för just elöverkänsliga. De har ofta svårigheter att sitta med på möten i detta
huset där det finns så mycket interna nätverk.
Lise-Lott Naess (HSV) berättar att HSV har sitt årsmöte nästa vecka (v.12).
Lise-Lott berättar också at planeringsarbetet med att genomföra en
gemensam aktivitet våren 2019 har påbörjats.
Växjö kommun har också börjat göra en översyn av föreningsbidraget till
HSV och deras medlemsföreningar
Östers IF har tagit kontakt med Synskadades Förening i Växjö och vill ordna
blindfotboll. Konceptet finns redan i Stockholm och Växjö skulle i så fall
vara andra kommunen i landet som kör igång det. Det är 5 spelare i varje lag
som spelar mot varandra med en boll som man hör. SRF har sagt ja till det.
Det är mixade lag med både kvinnor och män. SRF har många nya
medlemmar, bland annat många nyanlända, så det kan bli roligt.
Doris Wall (HSV) berättar att även Reaumatikerföreningen har årsmötet den
24 februari.
Torvald Erlandsson (HSV) undrar över det faktum att det är Vöfab, det
kommunala fastighetsbolaget, som köper Växjö kommunhus. Det verkar då
som om det är en intern affär. Stämmer detta?
Ordförande Johansson (C) förklarar att det helt enkelt var så att
Växjöbostäder vann anbudsförfarandet eftersom Växjöbostäder lagt det
högsta och bästa anbudet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen samverkansråd
2018-02-15

§ 10

Dnr 292373

Övriga frågor
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut

Bakgrund
Ingmar Svensson (Funkibator) vill tacka för sig då han lämnar jobbet och
engagemanget i Mästeriet och Funkibator. Ordförande tackar Svensson för
hans viktiga arbete i detta sammanhang.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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