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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsen samverkansråds protokoll från sammanträdet 2016-10-17 är justerat.
Anslagsdag

2016-11-01

Anslaget tas ner

2016-11-16

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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§ 21

Dnr 292370

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

Justerandes sign
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§ 22

Dnr 292551

Allmänhetens frågestund
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Inga frågor från allmänheten

Justerandes sign
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§ 23

Dnr 292580

Verksamhetsutvecklare Inger Kratz från
utbildningsförvaltningen besöker kommunstyrelsens
samverkansråd
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen.
Bakgrund
Vid föregående möte i kommunstyrelsens samverkansråd tog HSV upp ett
antal frågor som berörde utbildningsnämndens verksamhetsområde. Under
diskussionerna kom det även upp nya frågor.
För att reda ut alla frågor i en öppen diskussion besöker Inger Kratz idag
kommunstyrelsens samverkansråd. Inger är verksamhetsutvecklare för
elevhälsan och verksamhetschef för de medicinska delarna i elevhälsan,
skolsköterska, psykolog, skolläkare. Växjö kommun har idag en enda
utbildningsförvaltning för barn och ungdomar 0-20.
Frågor som diskuteras
Frågor om skolskjuts: vem/vilka är huvudman? Vem/vilka har det yttersta
ansvaret? Vem/vilka ser till att det finns ledsagare i bussarna/bilarna till
elever som åker till och från särskolor? Vem/vilka ansvarar för att eleverna
stiger av på rätt ställe?
Svar: Det finns tydliga riktlinjer om detta som ska efterföljas. Om det inte
fungerar så vill (och måste) vi på utbildningsförvaltningen ha signaler så att
vi kan åtgärda felen. Riktlinjerna bifogas protokollet. Huvudman är
utbildningsnämnden. Det är skolan som ansvarar för att de barn som behöver
ledsagning på skolskjutsarna får det. Det är sedan chaufförens ansvar att se
till att barnen stiger av på rätt ställe. Rektor har ansvaret för att
uppmärksamma att behovet finns och för att se till att det fås. Kontakta
utbildningsförvaltningen direkt för att lösa saker som inte fungerar.
Hur ser det ut på Växjö kommuns olika skolor vad gäller fungerande höroch synteknik? HSV får signaler om att det ofta fallerar i början av
terminerna.
Svar: Det finns en hörselpedagog som också har kopplingar till att ansvara
för syntekniken. Hör- och syntekniken var på plats när höstterminen startade
- men självklart kan det finns tillfällen och fall där det inte fungerar och då
måste rektor få veta detta så att det kan åtgärdas direkt. Totalt sett handlar
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§ 23 fortsättning
det om ett 25-tal elever/barn i årskurs F-20. Vi har rutiner för
hörselnedsättning och döva barn. Rutinerna bifogas protokollet.
På sista samverkansrådet med utbildningsnämnden tog HSV upp frågan om
säkerheten på skolor och förskolor. Vad har hänt?
Svar: Utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för säkerheten.
Säkerheten är en stor fråga och det är viktigt att det fungerar på alla nivåer.
Växjö kommun har en central säkerhetsfunktion som
utbildningsförvaltningen samarbetar med och det finns också en
riskhanteringsgrupp. Therese Graesen som arbetar med frågorna på
förvaltningen säger att vi jobbar kontinuerligt med säkerheten och med att
utbilda personalen. Den senaste utbildningen handlade om konsekvenser av
brand och andra brottsliga handlingar och som händer i områdena. När det
gäller inpasseringen och frågan om det borde vara låsta dörrar till
skollokalerna så att ingen obehörig kan komma in så finns det olika aspekter
och synvinklar på det. Allt från att det enbart ska vara behöriga som kan
komma in till att vi ska hålla våra skolor och verksamheter så öppna som
möjligt. Skolorna är inga allmänna platser och obehöriga ska därför avvisas
därifrån. Ytterst är detta ett politiskt ansvar och en fråga för politikerna att
besluta om.
Carin Högstedt (V) tillägger: vi har haft detta som ett ärende på
kommunstyrelsen där det pågår en utredning. Det handlar också om mycket
pengar: flera miljoner kronor om vi ska ha låsta dörrar överallt på skolorna.
Detta är alltså under utredning så det lär vi återkomma till senare.
Punktskriftsundervisning till blinda/synskadade elever. När tekniken inte
fungerar så är barnen analfabeter om de inte kan punktskrift. Alla har rätt att
lära sig läsa.
Svar: Inger har inhämtat information från utbildningsförvaltningens
hörselpedagog som också har koll på synpedagogiken. Region
Kronoberg/syncentralen ger föräldrarna stöd och specialpedagogiska
skolmyndigheten ger skolan stöd. Just nu finns det två (2) elever i vår
kommun som använder punktskrift. Ett (1) barn i grundskolan och ett (1)
barn i särskolan. Både utbildningsinsatser och kompetenshöjning sker (det
vill säga riktade insatser) till de pedagoger och de skolor där barn med
synnedsättning finns.
Det ställs ytterligare följdfrågor och dessa besvarar Inger Kratz skriftligen
till Gudrun Rydh och Lise-Lott Naess.
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§ 23 fortsättning
HSV önskar diskutera om de barn som behöver särskilt stöd i skolan
verkligen får det. Numera hanteras dessa ärenden av rektor istället för
Myndigheten för Specialpedagogik.
Inger Kratz svarar: när vi skapade den stora utbildningsförvaltningen
arbetade vi målmedvetenhet med att förbättra elevhälsan. Rektorer ute på
skolorna har ett tydligt ansvar där barnen som behöver ytterligare stöd än det
man klarar av ska få det. Om detta inte räcker till vänder sig rektorn till sin
områdescentrala elevhälsa (där en områdeschef har ansvaret) där ytterligare
åtgärder blir aktuella. Räcker inte det heller så lyfter man ärendet till
förvaltningen. I våra skolförfattningar kallas det för ”särskilt stöd” men
behövs det mer än grundbeloppet så kan man söka tilläggsbelopp.
Peter Holmquist (HSV) undrar hur fungerar det med kommunikationen
mellan olika skolstadier (låg-, mellan-, hög-) för att det ska finnas tillräckligt
med resurser till nästa stadie?
Inger Kratz svarar att det är rektorernas ansvar att se till att övergången
mellan de olika stadierna fungerar på bästa sätt. Från och med 1 januari 2016
söker de kommunala rektorerna tilläggsbelopp på samma sätt som fristående
skolor. Tilläggsbeloppet är kopplat till en enskild elev och följer eleven
oavsett stadieövergång eller byte av skola. Återigen, får ni signaler om att
det inte fungerar så ta kontakt med förvaltningen direkt så ska vi se till att
det fungerar. Diskussion följer.
På vilket sätt har elevvården utvecklats med anledning av ökade
bokstavsdiagnoser och nysvenskar.
Svar: Det finns 24 skolsköterskor (från förskoleklass till och med gymnasiet)
och 12 kuratorer. När det gäller speciallärare och specialpedagoger är de
många, detta är väl sörjt ute på enheterna. Bland psykologer finns ett stort
rekryteringsbehov. Det finns bara 3 stycken men behövs minst 6 för att säkra
miniminivå.
Varför har inte Växjö kommun en utbildning till elevassistent?
Svar från Inger Kratz: Min uppfattning är att för många som söker jobb i
skolan finns en grundutbildning från universitetet som de har gått. Därifrån
bygger vi så klart på särskild kompetens, särskilt inom
funktionsnedsättningen autism. Utöver det har vi andra utbildningar som vi
köper via habiliteringen. Vi jobbar även på en organisation där våra
elevassistenter säkrar team (jobbar i grupper). Vi har till exempel team
(grupper) på gymnasiet där elevassistenterna har en specialpedagog som
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§ 23 fortsättning
säkrar arbetet. Det är helt rätt att Växjö kommun inte har en specifik
utbildning för elevassistenter, men vi jobbar däremot för att ge varje
elevassistent en specifik utbildning för det de behöver.
Satsas det på att rekrytera rastvakter? Det verkar som om det saknas
rastvakter medan barnantalet växer.
Svar: Idag har vi 247 rastfaddrar. Det är respektive rektor som ansvarar för
att få fler faddrar till sin skola och ta hand om de som finns. Vi erbjuder en
utbildningsomgång per år. Den 2 november är det en utbildningsdag. Det
finns också träffar för utsedda kontaktfaddrar.
Kontaktuppgifter till verksamhetsutvecklare Inger Kratz:
inger.kratz@vaxjo.se
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Skolskjutsinformation

Skolskjutsinformation
Ditt barn har beviljats skolskjuts, och i den här foldern finns
information till dig som vårdnadshavare. Vill du ha mer
information om rätt till skolskjuts, avståndsregler eller beslutsgång kontaktar du någon av skolskjutshandläggarna.
Ansvarsfördelning
Föräldrarna har ansvar för eleverna tills de stigit på skolfordonet
vid angiven påstigningsplats på morgonen, samt efter det att de
stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.
Länstrafiken har, genom chauffören, ansvar för eleverna under
tiden de åker till och från skolan.
Rektor på respektive skola har ansvar för eleverna under skoldagen.
Säkerhetsregler
En genomgång av ordnings- och säkerhetsregler samt en utrymningsövning anordnas regelbundet för elever som åker skolskjuts.
På- och avstigning ska ske lugnt. Eleverna ska sitta stilla under färd.
Säkerhetsbälten ska användas.
Försenad eller utebliven skolskjutstur
Om ett skolskjutsfordon saknas vid överenskommen avgångstid
kan man ringa Länstrafikens kundcenter 0771-76 70 76 för besked.
Ett ersättningsfordon ska skickas snarast möjligt.
Morgontur: generellt gäller att elever återvänder hem eller till
annan av föräldrarna angiven plats om ett skolskjutsfordon är
försenat med mer än 30 minuter.
Eftermiddagstur: elever ska stanna kvar på skolan och åka hem
med ersättningsfordonet.
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Ordningsregler
Eleverna ska sitta kvar på sina platser under färden och vänta tills bussen har
stannat vid avstigningsstället. Elever som eventuellt måste korsa vägen efter
avstigning ska vänta tills fordonet har kört.
Chaufförens tillsägelser måste lydas. Chauffören är skyldig att rapportera
förseelser till skolans rektor.
Den som cyklar till påstigningsplatsen ska ställa sin cykel så att den inte är till
hinder för fotgängare/trafikanter.
Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som orsakar
skada på skolskjutsfordon. All skadegörelse polisanmäls.
Kompisåkning
Kompisåkning hanteras av respektive skola. Kontakta rektor för mer
information.

Skolskjutsfrågor besvaras av:
Bengt-Olof Lindvall, skolskjutshandläggare
0470-432 01, bengt-olof.lindvall@vaxjo.se
Therese Græsén, skolskjutshandläggare
0470-734 695, therese.graesen@vaxjo.se

Säker skolväg skapar vi tillsammans!
Det är mycket viktigt att du som förälder diskuterar ordnings- och säkerhetsregler som finns i den här foldern, så att alla skolskjutselever känner till och
följer reglerna.
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Produktion: Växjö kommun, utbildningsförvaltningen, 2015-05-13 • Foto: Mats Samuelsson

Växjö kommun
Utbildningsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö
telefon 0470-410 00
www.vaxjo.se

Utbildningsförvaltningen

Särskild skolskjutsinformation

Särskild skolskjutsinformation
Ditt barn har beviljats särskild skolskjuts, och i den här foldern
finns information till dig som vårdnadshavare. Vill du ha mer
information om rätt till särskild skolskjuts, avståndsregler eller
beslutsgång kontaktar du någon av skolskjutshandläggarna.
Berättigade elever erbjuds särskild skolskjuts till och från hänvisade särskolor: Kungsmadskolan, Lillestadskolan, Ljungfälleskolan,
Teleborg Centrum skola samt resursskolor: Hollstorps resursskola,
Sofiebergs resursskola och Lillestadskolans språkklass.
Särskild skolskjuts ska inte betraktas som enstaka taxiresor utan
som ett antal fastställda rutter med en tidtabell som anger ungefärliga avgångstider. Rutterna börjar i regel längs ut i kommunen
med färdriktning in mot centrala Växjö på morgonen, och med
motsatta färdriktningen efter skoldagens slut. Avgångstiderna till
skolan är anpassade till undervisningen så att eleverna varje dag
anländer till skolan i god tid före skolstarten. Hemturer avgår
vanligtvis ungefär tio minuter efter skoldagens slut.
Ansvarsfördelning
Föräldrarna har ansvar för eleverna tills de stigit på skolfordonet
vid angiven påstigningsplats på morgonen, samt efter det att de
stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.
Bussbolaget har genom chauffören ansvar för eleverna under tiden
de åker till och från skolan. Chauffören rapporterar till skolans
rektor om något händer på skjutsen. Rektor på respektive skola har
ansvar för eleverna under skoldagen.
Säkerhetsregler
På- och avstigning ska ske lugnt. Eleverna ska sitta stilla under färd.
Säkerhetsbälten ska användas.

2

Ändrat skolskjutsbehov
Anmäl varaktiga ändringar av skolskjutsbehov, till exempel en ändring av
hemförhållanden (ny adress) till skolexpeditionen. Anmäl tillfälliga ändringar
av skolskjutsbehov, till exempel om ditt barn är sjuk eller i behov av skjuts till
eller från korttidstillsyn eller korttidsvistelse till:
Flexbuss: telefon 0481-548 00, e-post: oms@flexbuss.se
Taxikurir: telefon 0470-160 00
Skolskjuts och fritidshem
Eleverna mellan 6 och 12 år har endast rätt till skolskjuts mellan särskolan/
undervisningsgruppen och fritidshemmet, om fritidshemmet är belägen på
annan ort än skolan.
Skolskjuts och korttidstillsyn
Efter beslut av skolskjutshandläggare kan transport mellan hänvisningsskola
och korttidstillsyn beviljas. I övrigt gäller samma regler för korttidstillsyn som
för fritidshem.
Skolskjuts och korttidsvistelse
Efter beslut av skolskjutshandläggare kan transport mellan hänvisningsskola
och korttidsvistelse samt mellan elevens bostad och korttidsvistele beviljas,
om korttidsvistelsen inte är belägen inom gångavstånd.
Särskild skolskjutsfrågor besvaras av:
Bengt-Olof Lindvall, skolskjutshandläggare
0470-432 01, bengt-olof.lindvall@vaxjo.se
Therese Græsén, skolskjutshandläggare
0470-734 695, therese.graesen@vaxjo.se

Vad är särskilt skolskjuts?
Särskild skolskjuts är daglig transport av elever mellan hemadresser och
hänvisade särskolor och resursskolor. Skolskjuts sker huvudsakligen med upphandlade skolskjutsfordon. Under vissa förhållanden kan skolskjuts erbjudas
med allmän kollektivtrafik.
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Utbildningsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö
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2016-11-07

Barn/elever med bilateral (dubbelsidig) hörselnedsättning/dövhet 0-20 år
1. Barn/elever med hörselnedsättning/dövhet ges insats av läkare/audionom vid Öron-NäsaHalsklinik (ÖNH) och Hörsel- och dövenheten (HoD), Region Kronoberg. HoD tillhör
Habiliteringen och ger insatser utifrån barnet/ungdomens/familjens behov och kan även
inkludera närstående. Vid kartläggningssamtal på HoD informeras vårdnadshavare om
kommunens ansvar för elever med hörselnedsättning/dövhet.
Blankett ”Meddelande om barn med hörselnedsättning” fylls i av vårdnadshavare och
skickas av HoD till hörselpedagog i Växjö Kommun, gäller även för CODAbarn.
2. Kommunens hörselpedagog etablerar kontakt med ansvarig vid Hod för information och
samordning av informationsmöte till berörd förskola/skola.
Kommunens hörselpedagog kontaktar förskolechef/rektor för aktualisering av ärendet
och översänder ”Meddelandeblankett” till förskolechef/rektor för diarieföring och
arkivering i elevakt. Förskolechef/rektor kan vid behov ta kontakt utan att blankett finns.
Förskolechef/rektor ansvarar för att bjuda in till informationsmöte. Till detta möte kallas
vårdnadshavare, (ev barn/elev) samt berörd pedagog från HoD. Övriga som kallas är berörda
pedagoger, representant för lokala elevhälsan samt hörselpedagog i Växjö kommun.
3. Förskolechef/rektor ansvarar för att beställa akustiksmätning i aktuella lokaler i
förskola/skola. Mätning beställs hos skyddsingenjör vid Kommunhälsan som efter mätning
skickar protokoll med förslag på åtgärder till rektor enligt riktlinjer och krav för skollokaler
enligt Svensk Standard SS 25268:2007 (minimikrav ljudklass C).
4. Vid behov av kompletterande hörselteknik (t ex slinga) bör i möjligaste mån ett
hemklassrum utses som anpassas enligt fastställda krav från Teknisk Hörselvård.
Magnetiska störfält får inte finnas i och omkring dessa lokaler när teknik ska användas.
Tekniker ansvarar för mätning av störfält och kommunens hörselpedagog samordnar denna
insats. Vid behov av omfattande åtgärder i hemklassrum kan ansökan göras från central
investeringsbudget, (särskild blankett).
5. Den hörseltekniska utrustning som bedöms vara lämplig förskrivs som personligt
hjälpmedel av audionom vid Region Kronoberg efter samråd med vårdnadshavare (gäller
för barn/ungdomar med hörapparat/CI).
HoD och Tekniska hörselvård följer upp tekniken i skolan i samverkan med kommunens
hörselpedagog.
6. Kommunens hörselpedagog ger insatser på individ- grupp och organisationsnivå utifrån
behov och fungerar som länk mellan kommun, Region Kronoberg, SPSM m fl. Samordnar
insatser/informationsöverföring mellan berörda parter inför start i förskola/skola samt vid byte
av grupp/stadie/skola för att skapa en tillgänglig lärmiljö utifrån specifikt behov.
7. Ensidig hörselnedsättning Kommunens hörselpedagog informeras via ”Meddelande
blankett” och telefonkontakt med HoD. Aktualiserar därefter ärendet till berörd
Ann Törndahl Mattsson
Hörselpedagog
Utbildningsförvaltningen
Växjö

ann.torndahlmattsson@vaxjo.se
mobil 070 991 27 20
Storegårdsvägen 6, 352 50
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§ 24

Dnr 292433

Planering av direktmötet på temat tillgänglighet den 14
november 2016
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen.
Bakgrund
Den 14 november 2016 genomförs ett direktmöte på temat tillgänglighet.
Tiden är satt till kl. 18:30 - ca 20:30. Lokal blir Sigfridssalen i IOGT-NTOs
lokaler på Vattentorget 1.
Planeringen har nu kommit lite längre men är ännu inte helt bestämd. Mötet
kommer att inledas med ett antal kortare presentationer och följs sedan av en
längre fikapaus där det också kommer att finnas ett antal frågebord.
Avslutningsvis blir det en kort sammanfattning och eventuella frågor.
HSV har lämnat förslag på ämnesområden att ta upp på mötet och presidiet
har jobbat vidare utifrån det.
Så snart programmet är klart sprids det både i allmän annonsering och med
riktade utskick. Alla ledamöter hjälps också åt att sprida informationen
vidare.
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Dnr 292371

Frågor från Funkibator från sammanträdet den 19
september 2016
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar frågor, svar och rapporter.
Bakgrund
Funkibator hade till sammanträdet den 19 september lämnat in ett antal
frågor och förslag som man vill ha svar på/önskar att de följs upp/arbetas
med. Svaren ges vid sammanträde och en del svar kräver mer tid för
undersökning och handläggning, andra frågor kan besvaras fortare.
Kvarvarande frågor:
PÅVERKAN PÅ VÅR OMVÄRLD/MÖJLIGA
VERKSAMHETSSATSNINGAR
 Förslag att arbeta uppsökande gentemot föreningslivet i Växjö som
vanligtvis inte kommer i kontakt med funktionsnedsättningsområdet.
Kommentar: Stefan Johansson (Funkibator) tillägger att en projektansökan
om detta är redan inskickad till kultur- och fritidsförvaltningen.


Satsning för att stimulera något av Växjös löptävlingar till att även
innefatta en klass och bansträckning för personer som använder
rullstol. Att få Växjöloppet eller musikmilen till det här får stort
publikt genomslag.
Svar från Växjö kommun: Eftersom det inte är Växjö kommun som
arrangerar dessa löptävlingar så måste kontakt tas med de olika arrangörerna
för loppen. Kanske vet kultur- och fritidsförvaltningen mer om hur man kan
göra i denna fråga. Även Funkibator och HSV kan påverka arrangörerna
direkt.


Satsning för att underlätta att engagera teckenspråkstolk i filmrutan
vid inspelningar via Öppna kanalen.
Svar från Växjö kommun: Detta är ingen kommunal fråga utan får diskuteras
direkt med Öppna kanalen.
Kommentarer: Torvald Erlandsson berättar att imorgon teckentolkas Växjö
kommuns fullmäktigesammanträde kl 14.00. Det teckentolkas på webben
och inte bara på Öppna kanalen. Torvald rekommenderar alla att titta på
detta och se hur det fungerar.
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Elisabet Andersson (HSV) påpekar att sammanträdet skulle behöva textas
också eftersom många inte kan höra vad som sägs.
Ordförande Johansson (C) svarar att det inte är lätt att direkttexta utan det
blir då med viss fördröjning.
Stefan Johansson (Funkibator) tillägger att denna fråga blev aktuell på
teckenspråkets dag i maj då Funkibator gjorde ett antal program tillsammans
med föreningen Sveriges dövblinda. Det kostar helt enkelt för mycket för
enskilda föreningar att bekosta teckentolkning, ingår det inte i det
kommunala uppdraget att tillgängliggöra information?
MÖJLIGHET ATT SKAPA INCITAMENT AVSEENDE
FÖRENINGSSAMVERKAN
 Diskussion om att Växjö kommun skulle kunna ställa krav på en
bredd av samarbeten vid projektsatsningar.
Svar från Växjö kommun: Det behövs mer information från Funkibator för
att kunna bedöma frågan. Stefan Johansson/Funkibator mejlar sekreterare
mer underlag.


Diskussion om att stödja upp med mindre finansieringsmedel om
föreningar vill göra saker tillsammans exempelvis producera POD,
producera TV via Öppna kanalen och så vidare. Det skulle kunna
finnas en pott att söka från vid ny samverkan.
Svar från Växjö kommun: Föreningarna kan söka föreningsbidrag för att
finansiera detta. Inga pengar kommer att avsättas från kommunstyrelsens
samverkansråd som har en liten budget för sammanträdesarvodena. I år är
det fler ledamöter som ska ha arvode och därför finns inga direkta medel
kvar att avsätta för specifika satsningar.
Stefan Johansson undrar vad som hände med de medel som de andra
nämndernas samverkansråd hade avsatt i budget?
Eva Johansson (C) svarar att det får sekreterare kolla upp.
FÖRSLAG/TIPS FRÅN OLIKA ENSKILDA PERSONER
 Förslag från enskild person: Satsning för att stödja Pride avseende en
större medvetenhet kring tillgänglighet och personer med
funktionsnedsättning som målgrupp.
Stefan Johansson kommenterar om att det här inte handlar om vem som ska
gå i tåget utan att skapa en samverkanssatsning där vi tillsammans med
Växjö kommun gör Pride-tåget mer tillgängligt.
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Fråga från enskild person: Hur är statusen avseende tillgänglig
badstrand kring Växjösjön?
Svar från Växjö kommun: Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med
denna fråga. Inget är klart ännu.


Fråga från enskild person: Har Växjös stadsvandringar
kvalitetssäkrats avseende tillgänglighet?
Svar från Växjö kommun: Det är stadsbyggnadskontoret som vid särskilda
förfrågningar har anordnat stadsvandringar i Växjö. De är inte generellt
tillgänglighetsanpassade utan detta får i så fall framföras vid de enskilda
bokningarna.


Tips från enskild person: I Kalmar lånar man ut ett framhjul för vissa
manuella rullstolar. Det skapar en bättre tillgänglighet för de som vill
prova. Är det här något för Växjö kommun?
Svar från Växjö kommun: det skulle det eventuellt kunna vara. Sekreterare
har haft kontakt med Kalmar som har 4 hjul som lånas ut. Om intresse för
detta finns i Växjö kommun också skulle det kunna genomföras enligt den
rutin som finns för utlåning av hörslingor. Finns det intresse för detta i Växjö
kommun?
Stefan Johansson från Funkibator kommenterar att det kanske inte är just
specifikt detta som ska finnas för uthyrning utan mer en allmän diskussion
om att hitta möjliga frågor att samverka kring. Men, finns det intresse för
utlåning av denna typ av hjälpmedel kan det vara en möjlig samverkan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
14 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen samverkansråd
2016-10-17

§ 26
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Frågor från HSV
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
1. Kommunstyrelsens samverkansråd beslutar att fotot från sammanträdet
den 19 september ska tas bort från facebook.
2. Kommunstyrelsens samverkansråd noterar frågorna, svaren och
rapporterna.
Bakgrund
HSV har till beredningen den 10 oktober kommit in med ett antal frågor som
man vill ha svar på/önskar att de följs upp. Svaren ges vid sammanträde och
en del svar kräver mer tid för undersökning och handläggning, andra frågor
kan besvaras fortare.
Inkomna frågor (frågorna har ibland kortats ner eller omformulerats
till direkta svar):
 HSV:s ledamöter ställer sig frågande till att våra samverkansråd finns
på facebook och att foton läggs ut från mötet. Vad vi vet så var ingen
tillfrågad om samtycke till detta. Finns det en policy för hantering av
detta?
Svar från Växjö kommun: Inom Växjö kommun finns en policy om att
personer som kommer med på bilder ska tillfrågas innan publicering.
Ledamöterna i samverkansrådet är inte lika offentliga som förtroendevalda
så därför behöver rådet följa denna policy.
Stefan Johansson från Funkibator kommenterar om att lagen inte säger att
man behöver fråga innan publicering.


HSV:s ledamöter har diskuterat "Modell för att uppmärksamma
anställda inom daglig verksamhet som arbetat 25 år". HSV:s
ledamöter anser att det är självklart att alla anställda inom daglig
verksamhet i Växjö kommun ska ha samma värde som övriga
anställda och därför erbjudas minnesgåvor på lika villkor som övriga
anställda inom kommunen. Motivering till detta är att utifrån deras
förmåga gör de en både betydelsefull och viktig insats inom olika
verksamheter.
Svar från Växjö kommun: Motionen är behandlad i kommunfullmäktige och
detta är det beslut som har fattats: att en modell för att uppmärksamma
anställda inom daglig verksamhet ska tas fram. Förslaget kommer att tas
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fram av hållbarhetsgruppens utredningssekreterare tillsammans med
omsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar om modellen.


Direktmötet 14 november behandlas som egen punkt på
dagordningen. HSVs förslag på mötets innehåll har beaktats av
presidiet.



Storgatan, delen mellan Stortorget och Oxtorget, borde inte kallas för
"gågata." Som trafiksituationen är nu borde den kallas för
"cykelgata." En "gågata" förknippar vi med att där kan man gå säkert
och tryggt; kunna sätta sig på en soffa och vila benen.
Gatubeläggningen är slät och plan och man behöver inte vara orolig
för ojämnheter att snubbla på. Det är dessutom mycket trevligt om
det finns någon form av växtlighet, såsom stora blomplanteringar och
mindre träd. Som situationen är idag håller man på att bli påkörd av
cyklister. Det händer oss ofta. HSV har fått signaler från medlemmar
som inte känner sig trygga att gå där ensamma utan att ha någon med
sig som man kan hålla i armen. Som hörselskadad och synskadad är
det svårt att höra när någon cyklist närmar sig bakifrån. Vill man
dessutom korsa gatan står det många cyklar i vägen. Det finns
gågator i andra städer som fungerar som just sådana som namnet
anger. Det blir en trivsam atmosfär och en inbjudande innerstad.
Svar från Växjö kommun: Detta ska anmälas till tillgänglighetslinjen.
Handläggaren som får ärendet via linjen bedömer sedan om det är ett ärende
som ska gå till nämnden eller hur det ska hanteras. Återkoppling sker dock
alltid till anmälaren om vad som händer i ärendet.
Gudrun Rydh från HSV säger att hon saknar återkoppling på sitt anmälda
ärende.


Tillgänglighetslinjen 0470-410 00 tas upp som en punkt på
dagordningen den 8 december.
Svar från Växjö kommun: Helen Karlsson Jacobsson har fått en inbjudan till
HSVs ordförandemöte den 24 november för att även där prata om linjen.


Hur bevakas tillgängligheten vid försäljning av olika boenden och
fastigheter till privata aktörer? T.ex. hörslingor?
Svar från Växjö kommun: Tillgängligheten bevakas inte om det inte är så att
byggnaden ska byggas om och att det därför behövs ett bygglov. Vid
bygglovsärenden bevakas alltid tillgängligheten. Är det något som saknas
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eller blivit fel efter försäljningen ska detta anmälas till tillgänglighetslinjen.
Då blir det ett enkelt avhjälpt hinder där tillsynen ligger hos
byggnadsnämnden.


Vem eller vilka ser till att våra frågor/ärenden sänds till rätt nämnd
och att de blir besvarade samt att vi blir delgivna svaren.
Svar från Växjö kommun: De frågor och ärenden/synpunkter som hänvisas
till tillgänglighetslinjen ska anmälas av den enskilde personen, det görs inte
via samverkansrådet. Det är via linjen uppföljningen görs. Att
tillgänglighetslinjen används gör också att rutinen blir säker, att inga ärenden
glöms bort, och att frågan hamnar på rätt ställe inom kommunen redan när
den ställs. Alla ärenden hanteras också på samma sätt. Det är inte
personberoende utan hanteras enligt en rutin.


Fråga: Om man anmäler via tillgänglighetslinjen blir det den enskilda
anmälarens ansvar att bevaka ärendet. Det kommer då aldrig till
samverkansrådets kännedom och kontroll?
Svar: Att ärendet bevakas och besvaras är Växjö kommuns ansvar, det ska
inte anmälaren behöva göra. En återrapportering av alla inkomna ärenden till
linjen ska göras till samverkansrådet en gång i kvartalet, detta så att rådet får
en uppfattning om vilka ärenden som kommer in och hur de besvaras.
Övriga frågor som kommer upp i rådet bevakas av sekreterare.


Ytterligare en fråga om serviceresor kontra Växjö kommun. Är det
någon/några nämnder som har ansvar för att serviceresor blir
informerade om olika avstängningar av gator mm vid olika events.
Vid senaste matmässan väntade en kontaktperson på sin
omsorgstagare vid hörnet Kungsgatan/Storgatan där omsorgstagaren
skulle bli avsläppt av serviceresor. Eftersom en del av Kungsgatan
var avstängd kunde inte serviceresor köra in som var beställt till
mötesplatsen. Omsorgstagaren blev då avsläppt på Kronobergsgatan
18-20. Nu var det tur att just denna omsorgstagare kunde hantera en
mobiltelefon och de på så vis kunde få kontakt, HSV vill bara inte
tänka på vad annars som kunde ha blivit följden. Sådant här får inte
hända!
Svar från Växjö kommun: Tidigare informerade tekniska nämnden alltid om
kommande evenemang i Gatu- och byggnadsmiljökommittén. Idag när
tekniska nämnden stänger av gator för vägarbete eller evenemang skickas
den informationen via mejl till Länstrafiken Kronoberg som ska skicka
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vidare till Serviceresor. Det är tråkigt att detta hände vid detta evenemang
men det är svårt att veta var felet ligger i detta specifika fall - om det är hos
tekniska nämnden eller hos Länstrafiken. Tekniska nämnden tar till sig
kritiken och ska försöka vara ännu mer uppmärksamma på att information
skickas vidare om avstängningar vid vägarbete och evenemang.
Fråga till samverkansrådet: är det till någon annan mailadress ni vill att
tekniska nämnden ska skicka information till om avstängningar? Det finns
nämligen en sändlista som man arbetar utifrån. Dock kan nämnden inte
skicka information om enstaka avstängningar till vissa personer.
Svar: Skicka informationen till HSVs ordförande och till Funkibator (infoadress) så skickas det vidare.


HSVs frågor till utbildningsnämnden besvaras av
verksamhetsutvecklare Inger Kratz vid dagens sammanträde.
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Dnr 292515

Frågor från Funkibator till sammanträdet den 17
oktober 2016
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar frågor, svar och rapporter.

Bakgrund
Funkibator har till beredningen den 10 oktober kommit in med ett antal
frågor som man vill ha svar på/önskar att de följs upp. Svaren ges vid
sammanträde och en del svar kräver mer tid för undersökning och
handläggning, andra frågor kan besvaras fortare.
Inkomna frågor
1. Förtur bostadsanpassning
Fråga där ett regelverk inom Växjö kommun och bostadsbolagen tangerar till
att skapa diskriminering av personer med funktionsnedsättning och den
sociala rörelsen. Det gäller möjligheten att få förtur i bostadskön om man vill
anställa en person som bor långt ifrån Växjö. Det här i syfte att stärka upp
kompetensen. Om man är ett företag så kan man beviljas förtur. Om man är
en förening och vill anställa precis i samma syfte, så är man exkluderad.
Funkibator har ett fall där vi försökt tränga genom regelverket och föra en
dialog med Thomas Karlsson. I nästan fyra månader har vi försökt komma
framåt och frågan sätts inte högt på dagordningen.
Kommentar: Stefan Johansson från Funkibator tillägger att man fått kontakt
med näringslivschefen så en dialog är igång.
2. Status anställda med funktionsnedsättning inom Växjö kommun
Presentation av informationsrapport om hur Växjö kommun arbetar med och
hanterar frågan ”anställningar av personer med funktionsnedsättning”.
Eventuellt utdelning av rapport om den är klar.
Svar från Växjö kommun: Det finns ingen rapport om detta utan det är en
fråga Växjö kommun måste jobba mer med - hur kan man jobba vidare med
detta? Det finns nationella exempel som vi kan titta närmare på, bland annat
Gävle kommun som har arbetat med detta på ett framgångsrikt sätt. Det är en
stor fråga med många olika samarbetsparter. Mycket samverkan.
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Stefan Johansson tillägger att Funkibator har arbetat med att undersöka
statliga myndigheter och Region Kronoberg om hur de arbetar med att
anställa personer med funktionsnedsättning. Rapporten kommer snart.
På förslag från ordförande kommer samverkansrådet överens om att avvakta
och invänta rapporten från Funkibator.
3. Informationsbyrån
Mycket kort idépresentation avseende förslag på gemensam satsning för oss
alla i funktionsnedsättningsföreningarna och väldigt gärna med stöd från
Växjö kommun. Vi kallar idén för ”Informationsbyrån” där vi föreningar
tillsammans skulle kunna sätta ihop en lösning där vi får tillgång till
kompetenta tekniker och media personer som kan hjälpa oss alla specifikt
med TV-inspelningar, radio-POD-inspelningar, informationsarbeten,
reseacharbeten. Här önskar vi presentera det här i tre minuter och sen får
respektive förening fundera och meddela tillbaka om de önskar vara med.
Stefan Johansson håller en kort idépresentation som noteras av
samverkansrådet.
Ingmar Svensson berättar att han varit på en så kallad "framtidsverkstad" där
pratade man om vad man inom rörelsen kan göra tillsammans och
framförallt inom sociala företag för att öka anställningarna runtom. Det
handlar om så kallade arbetsintegrerade verksamheter. Just när det gäller
information, marknadsföring och PR så har de enskilda föreningarna väldigt
lite resurser var och en: detta gäller både föreningar och sociala företag. Här
kanske föreningarna/företagen kunna gå samman för att förbättra kvalitén.
Vi kommer, berättar Svensson, att gå ut ännu bredare för att samla
information och vill här höra oss för vad kommunen säger om att vara med för att stärka en kommunikationsbyrå.
Ordförande Johansson (C) svarar att detta får de olika föreningarna så att
säga "ta med sig hem" och fundera vidare på. Det handlar om TVinspelningar och så vidare.
Carin Högstedt (V) undrar om det kan vara något för den samverkansform
som man kallar IOP (Idéburet offentligt partnerskap)?
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Stefan Johansson svarar att det kan det absolut vara och tackar för förslaget.
Det handlar om att samverka och samarbeta mellan föreningarna. Man måste
haka på varandra.
4. Köpenhamnsresa
Mycket kort rapport om statusen, syfte och utdelning av inbjudan.
Stefan Johansson meddelar att datumet är den 28 november och
arrangemanget är satt. Vill man följa med så anmäler man sig till
info@funkibator.se. Det är respektive förening som står för kostnaden.
Inbjudan har skickats ut till alla ledamöter via mejl.
Judit Lundberg från HSV undrar om någon tjänsteperson från kommunen
kommer att följa med?
Sekreterare svarar att hon inte vet detta. Inbjudan är spridd inom kommunen
och sedan är det tjänstepersonen tillsammans med chefen som bestämmer
vad man ska delta i - precis som vid alla inbjudningar till konferenser och
utbildningar.
5. Eftersnack TV-program
Mycket kort rapport om att vi nu gör TV-programmet Eftersnack, där vi
pratar om vad vi gjorde på samverkanrådsmötet.
Ordförande Johansson (C) poängterar att det är viktigt hur det talas om vad
som hände på rådet så att det inte ges sken av att vissa beslut bestämts. Det
var ett par faktafel i förra sändningen.
Stefan Johansson (Funkibator) tillägger att vi som var med ville på ett
lättsamt sätt sprida informationen om samverkansrådets möte. Vi önskar få
de faktafelen som var felaktiga så att vi kan dementera. Eftersnack sänds på
Öppna kanalen på torsdag kväll kl 18.00 och det finns på webben efteråt.
6. Social upphandling
Hur kan kommunen styra upphandlingar mot aktörer (föreningar, sociala
företag och liknande) som vänder sig till personer med
funktionsnedsättning). Funkibator kommer att ha lite mer
bakgrundsinformation till mötet.
Stefan Johansson från Funkibator berättar: Växjö kommun har verkligen
jobbat fram en ny policy när det gäller att ha ett socialt perspektiv i
upphandling. Efter ett möte i förra veckan med bland annat kommunchef,
Sven Olofsson, upphandlingschef och förvaltningschef för Arbete och
välfärd så känner vi att vi kommit längre fram. Det är verkligen på gång.
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Dnr 292581

Rapport från föreningar
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
Kommunstyrelsens samverkansråd noterar rapporterna.
Bakgrund
Lise-Lott Naess (ordförande HSV) säger att man inte kommer att rapportera
från enstaka föreningar utan samlar ihop och rapporterar från just HSV:
På torsdag den 20 oktober ska HSV ha lite eftersnack från det här (dagens)
sammanträde i samverkansrådet. Jonna Whelin som arbetar med
Ringsbergsprojektet kommer också och informerar.
HSV kommer också att diskutera om hur man ska jobba framåt med våra
samverkansråd.
Den 28 november hålls ett ordförandemöte där vi bland annat ska prata om
tillgänglighetslinjen, Helen Karlsson Jacobsson från Växjö kommun
kommer.
Gudrun Rydh (HSV) informerar om Möjligheternas dag den 9 november:
Programmet är nu helt spikat och inleds från klockan 13.00. Föreläsningarna
hålls parallellt med varandra, vid samma tider så tyvärr är det inte möjligt att
gå på allt. Möjligheternas dag arrangeras av många myndigheter, företag och
föreningar/organisationer tillsammans.
Tillsammans gör vi vad vi kan för att sprida programmet!
På denna länk hittar ni programmet:
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/mojligheternas_dag_9_nov
_2016.pdf
HSV informerar också om att imorgon tisdag den 18 oktober är det ”Tänd
läslampan”, en lättläst bokmässa på Växjö bibliotek.
Stefan Johansson (Funkibator) informerar om en social affärsverksamhet,
IOP, det vill säga Idéburet offentligt Partnerskap. Detta innebär att sociala
företag kan teckna samarbetsavtal med offentliga myndigheter istället för att
delta i offentliga upphandlingar där sociala företag sällan har möjlighet att
konkurrera på samma villkor som andra företag.
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Johansson informerar vidare om ett barnboksprojekt som startar den 1
januari 2017 där Funkibator har fått ett uppdrag om att producera 10
barnböcker med inslag av funktionsnedsättning. (liknande upplägg som
boken om Pricken). Pia Hammargren är projektledare. Det skulle kunna vara
en bok som exempelvis handlar om en situation där man inte hör, inte ser
eller inte kan gå, har nedsatt neuropsykiatrisk funktion. Detta vill Funkibator
gärna samarbeta med HSV om, HSV som har expertkunskapen. Alla böcker
ska finnas på biblioteket och ska säljas i handeln.
Johansson lyfter också att det skulle vara intressant och roligt om vi
tillsammans kunde göra något inom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap),
där vi tillsammans kan söka utvecklingsmedlen.
Johansson fortsätter med att ett annat område där HSV och Funkibator skulle
kunna göra något gemensamt är kuratorer. Vi pratade innan om att det finns
kuratorer i samhället men de är ju ofta knutna till en viss verksamhet (t.ex.
skolan eller vårdcentral och så vidare). Funkibator har en idé om att knyta
dem till vår rörelse där de kan prata om livet i allmänhet. Funkibator har
faktiskt redan engagerat ett par stycken av denna typ av kurator: först ut är
en socionom, en annan är en socionomstudent som ska göra sin praktik hos
Funkibator, en tredje kurator är på gång att anställas i november. Funkibator
har många medlemmar som behöver den här typen av stöd. Skulle vi kunna
samarbeta med HSV om detta?
Högstedt (V) kommenterar att barnboksprojektet känns oerhört angeläget.
Högstedt sitter med i styrelsen för Bibliotekets vänner och vill tipsa om
bokförlaget Olika, som ger ut böcker för barn upp till ungefär 12 år.
Böckerna handlar ofta om just funktionsvariationer eller om olika etnisk
bakgrund och så vidare. Har ni funderat på var ni ska ge ut böckerna, annars
är bokförlaget "Olika" ett förslag.
Ordförande Johansson (C) rekommenderar ”Äppelhyllan” som finns på
Växjö bibliotek samt att det finns mycket böcker på teckenskriftsspråk
tillsammans med andra tillgängliga medier.
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Stefan Johansson fortsätter att berätta om att Funkibator startat igång ett nytt
nationellt projekt som handlar om rehabilitering och träning med hjälp av ny
teknik. Har precis börjat med ett upplägg där vi hittar olika tekniska och
rörliga saker när vi kan träna (finmotorik, rytmik, koordination, balans och
så vidare) med. Det handlar om att utveckla en träningsmetodik.
Judit Lundberg undrar om Funkibator tänkt på barnen också? Stefan
Johansson svarar att målgruppen är arbetsterapeuter,
rehabiliteringsassistenter och så vidare som kan ge övningar åt barnen så att
de i sin tur kan fortsätta öva hemma.
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Dnr 292373

Övriga frågor
Kommunstyrelsen samverkansråds beslut
1. Kommunstyrelsens samverkansråd noterar informationen i övriga frågor.
2. Kommunstyrelsens samverkansråd noterar även att specifika
medlemsföreningar tas bort från kallelsen och protokollet.
Bakgrund
Doris Wall (HSV) berättar att hon ställde en fråga på
kommunfullmäktiges frågestund vid förra sammanträdet. Hon
undrade då var de långtidsparkeringarna vid den nya centralstationen
ska placeras. Svaret hon fick var att långtidsparkeringen ska bli på
Försvarsgården. Då undrade Doris om till exempel en mamma med
två barn alltså ska ställa sina resväskor på stationen medan de går och
hämtar bilen. Doris fick inget svar.
Ordförande Johansson (C) menar att svaret måste komma från
tekniska nämnden Sofia Stynsberg (M), och uppmanar Doris att ta
kontakt med henne.
Ledamöterna i samverkansrådet undrar överlag vad som händer kring
byggnationen runt stationsområdet. Skulle kommunstyrelsens
samverkansråd få se ritningarna? En diskussion följer om var i
processen samverkansrådet skulle kunna lyfta fram sina åsikter.
Exempelvis lyfts goda exempel från Länsstyrelsen där HSV tidigt,
som en remissinstans, fått lämna sina synpunkter och förslag på hur
ett planerat naturområde ska se ut. (Hur området ur
tillgänglighetssynpunkt på bästa sätt skulle planeras för besökare).
Stefan Johansson från Funkibator informerar om att på torsdag kl.
13:30 spelas ”eftersnack” in. Funkibator lägger ut en stående
inbjudan till alla de som idag sitter med på sammanträdet om att delta
i inspelningen.
Torvald Erlandsson från HSV undrar om en delvis privat fråga men
som också kan vara av allmänt intresse. Torvald är pensionär behöver
hjälp med att flytta/köra saker till soptippen. Finns det någon
möjlighet att få hjälp från kommunen med detta?
Svaret på frågan är den så kallade "Fixartjänst" som ombesörjs via
omsorgsnämnden. Sekreterare skickar kontaktuppgifterna direkt till
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Torvald. (Fixartjänst erbjuds till de som är äldre än 67 år och som
behöver hjälp med enklare saker i hemmen).
På denna länk finns mer information om kommunens fixartjänst:
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Stod--Omsorg-/Aldreomsorg/Hjalpoch-stod-/Fixartjanst/
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