Direktmöte tema: tillgänglighet, 29 mars 2017
Anteckningar förda vid Växjö kommuns direktmöte tema: tillgänglighet den
29 mars 2017 i Sigfridssalen, IOGT-NTO (Vattentorget.). Ca 30 personer deltog på
mötet utöver tjänstepersoner och förtroendevalda.
Mötet filmades och eftersändes i Öppna Kanalen. Mötet teckentolkades.


Kommunstyrelsens ordförande Eva Johansson (C) hälsar välkomna och
inleder kvällens direktmöte



Byggnaders tillgänglighet – Magnus Ericsson
Bygglovsingenjör Magnus Ericsson berättar att det vid en bygglovsprövning
finns lagar, regler och råd som måste följas för byggnaders tillgänglighet. Han
beskriver bygglovsprocessen. Han nämnde även att utformningskraven
respektive de tekniska egenskapskraven följs upp under hela byggskedet.
Vidare berättade han att kraven på tillgänglighet gäller alla byggnader, med
vissa undantag.



Tillgänglig omsorg – Kjell Magnusson
Omsorgschef Kjell Magnusson berättade om tillgänglig omsorg ur olika
perspektiv. Rätt omsorg ges vid behov och i rätt tid, omsorg är tillgänglig för
alla oavsett t ex kön och funktionsnedsättning, omsorg är geografiskt
tillgänglig, informationen är lättåtkomlig, begriplig och anpassad efter olika
gruppers och individers behov och lokaler är anpassade för personer med
olika funktionsnedsättning. Olika exempel ges på hur omsorgsförvaltningen
arbetar med frågorna. Kjell Magnusson berättar också om
bostadsanpassningsbidrag.



Tillgänglighetsfrågor och föreningslivet – Pia Carlsson och Maria
Lindgren Sjöman
Pia Carlsson och Maria Lindgren Sjöman från föreningsservice informerade
om fritidsnämndens regler för föreningsstöd. De berättade även att det finns
olika stöd för funktionsnedsatta i föreningslivet. De tog även upp
investeringsstödet och kompiskortet.



Allas möjlighet till sysselsättning – Per Sandberg och Ulrika Boström
Förvaltningschef Per Sandberg och avdelningschef Ulrika Boström från
nämnden för Arbete och Välfärd informerade om tillgänglighet på
arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer. Alla ska kunna vara
med i samhället i sysselsättning, arbete och utbildning i olika verksamheter.
De beskriver olika delar av förvaltningens arbete med för att främja allas
möjlighet till sysselsättning.
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Fika med frågestationer
Fika serverades och möjlighet gavs att ställa frågor och få ytterligare
information från tjänstepersoner från Växjö kommun och förtroendevalda vid
bemannade frågebord enligt nedan:
- Tekniska förvaltningen/trafik
- Utbildningsförvaltningen
- Omsorgsförvaltningen
- Förvaltningen för Arbete och Välfärd
- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Stadsbyggnadskontoret
- Länstrafiken Kronoberg/Serviceresor



Ordet fritt – frågor och diskussion
Eva Johansson (C) ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd och kulturoch fritidsnämnden informerade om att den infällda bilden med teckentolkning
kommer att bli större i filmen från detta direktmöte än vad den varit tidigare.
Eva Johansson informerar även om det webbforum som är kopplat till kvällens
direktmöte och där frågor kan ställas.
Växjö kommuns mångfaldsprogram är nu färdigt och finns tryckt i olika
versioner. Förutom grunddokumentet finns en lättläst version samt ett
exemplar i punktskrift som finns att låna i kommunhusets reception. Fler
exemplar kommer av punktskriftsversionen kommer att tryckas och spridas.
Nedan följer de frågor som ställdes under kvällen.
Ingmar Svensson, Funkibator
Berättar om två drömmar han har:
1. Att den fastighet Funkibator har vid Söderleden ska bli det mest tillgängliga
huset i Sverige efter inspiration från en mycket tillgänglig fastighet i
Köpenhamn. En vision är också att Växjö ska bli den mest tillgängliga
staden och även kunna ha det som en del av varumärket.
2. Att Ideburet Offentligt Partnerskap (IOP) ska utvecklas mellan kommunen
och föreningar i Växjö.
Svar:
1. Det finns bestämmelser runt hur Växjö kommun beskrivs på skyltar, att
lägga till en text om tillgänglighet inte följer dessa bestämmelser.
2. Nämnden för arbete och välfärd har valt en auktorisationsmodell istället för
IOP när det gäller att skapa olika platser för sysselsättning till personer
med psykiska funktionsnedsättningar. Man har genom detta öppnat upp för
flera olika arrangörer om de uppfyller de krav som ställs. Det ökar
medbestämmandet i valet av sysselsättning, ger en möjlighet att välja
mellan olika utförare och är konkurrensneutralt.
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De krav som ställs på utförarna presenteras i ansökningsunderlaget som
nås via denna länk: http://www.vaxjo.se/-/Naringsliv/Upphandling--ehandel/Bli-auktoriserad-anordnare/

Det är trögt att få igenom fysisk tillgänglighet för att komma in i t ex
restauranger och butiker.
Det var nyligen en motion i kommunfullmäktige om tillgänglighet för alla.
Sweco har gjort en inventering av gatumiljöer och hitta många fel ur
tillgänglighetsperspektiv.
Svar: Alla styrelser och nämnder har ett ansvar för att arbeta för bättre
tillgänglighet, tekniska nämnden har ett stort ansvar Tillgänglighetslinjen finns
sedan ett år tillbaka. Det är svårare att få privata näringsidkare att anpassa
sig. Det kan också finnas problem med t ex K-märkta hus. Kommunala lokaler
har bra tillgänglighet.
Frågeställaren ger exempel ges på två lokaler i Växjö som inte är
tillgängliga för en rullstolsburen person.
- Försäljningslokalen i Ekobacken som är nybyggd har ett högt steg in.
- Det stora bostadshuset mellan polishuset och järnvägen har en halvtrappa
upp till hissen. Det går att komma in i fastigheten från baksidan men då
krävs nyckel.
Svar: Frågan tas med
När alkoholtillstånd ges är det förenat med vissa bestämmelser, t ex att
ett visst antal rätter finns på menyn. Skulle det gå att ställa
tillgänglighetskrav i samband med prövning av alkoholtillstånd?
Svar: Alkohollagstiftningen är komplicerad. Det finns redan många regler och
krav i lagstiftningen, det är inte möjligt att lägga till egna regler i Växjö
kommun. Dessa regler skulle heller inte få stöd vid prövningar i t ex
förvaltningsrätten. Diskussion behövs med näringsidkare runt tillgänglighet.
Fortsatt diskussion om tillgänglighet i restauranger och affärer utifrån
förändringar i Diskrimineringslagen.
Svar: Lagstiftningen hänger inte riktigt ihop. Tekniska nämnden ser över
begränsningar för uteserveringar. Vikten av dialog med krögarna poängteras
än en gång. Byggnadsnämnden är nu mer aktiv i tillgänglighetsärenden.
Frågan tas med.
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Olika frågeställningar runt handikapparkeringsplatser.
- Begränsningar i tid som inte stämmer med besöksmålet, t ex 2
timmar vid Smålands museum där ett besök förmodligen tar längre
tid.
- Platser som inte är breda nog för att kunna användas av en person
med rullstol.
- Oklarheter om det ska betalas avgift eller inte.
Frågeställaren önskar en översyn om handikapparkering, hur länge kan
man parkera? Avgift eller inte?
Svar: Frågan tas med
Broschyren ”Butik för alla” som tagits fram av Svensk handel är ett bra
hjälpmedel för butiksinnehavare.
Svar: Broschyren har tagits upp med Citysamverkan
Frågeställaren vill ge en eloge till Länstrafiken för att det fungerar så bra
att åka buss som rullstolsburen



Avslutningsord av Carin Högstedt (V)
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Byggnaders tillgänglighet

BYGGNADSNÄMNDEN
STADSBYGGNADSKONTORET BYGGLOVAVDELNINGEN

BYGGNADSNÄMNDEN
har i uppdrag att utföra
-prövning av frågor enligt Plan och Bygg lagen, PBL
detta sker i bygglovprövningen.
PBL säger att
-prövning ska ta hänsyn till både allmänna och enskilda
intressen.
tills sin hjälp för denna granskning finns
STADSBYGGNADSKONTORET

LAGAR, REGLER OCH RÅD

För denna prövning har vi ett antal lagar, regler och råd att
följa:
-SFS 2010:900 PBL – Plan och bygglagen
som ställer krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och
allmänna platser.
-BFS 2011:6 – Boverkets byggregler BBR 23
föreskrifter och allmänna råd. kap. 3 som talar om tillgänglighet,
bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen.
-BFS 2011:13 HIN 3 – Avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder
-Bygg ikapp – 6:e utgåvan

LAGAR, REGLER OCH RÅD
Enligt PBL kap 8:1 § ska en byggnad
- vara lämplig för sitt ändamål,
- ha en god form-, färg- och materialverkan och
- vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga.

LAGAR, REGLER OCH RÅD
Utformningskrav respektive Tekniska egenskapskrav
Utformningskraven (ex. dörrmått, funktionsmått mm)
prövas i bygglovet
- ofta genom en tillgänglighetsdokumentation som sökande
lämnar in.
Tekniska egenskapskrav ( ex. aut. Dörröppnare,
kontrastmarkering mm) följs upp under hela byggskedet och
stäms av inför startbesked och slutbesked.

LAGAR, REGLER OCH RÅD
Kraven på tillgänglighet gäller alla byggnader
med några få undantag:
-En arbetslokal om kraven är obefogade med hänsyn till arten
av verksamheten.
-Ett fritidshus med högst två bostäder.
-Tillgängligheten till ett bostadshus om det med hänsyn till
terrängen inte är rimligt.
-Tillgängligheten till en bostad en våning upp eller ner.

LAGAR, REGLER OCH RÅD
Detta granskas :
Utvändiga entréförhållanden
- plushöjd på mark respektive färdigt golv.
- ramper, tillräcklig bredd, lutning, vilplansstorlek
(för småhus/villor räcker det med ramp i efterhand).
- utrymme runt entrédörren för att kunna öppna och stänga
från rullstol.
- entrén skall dessutom vara lätt att se/upptäcka.

LAGAR, REGLER OCH RÅD
Detta granskas :
I byggnader
- trapphus och trapplan, tillräckligt manöverutrymme för
rullstol, plats framför hissar och entrédörrar för att kunna
öppna och stänga från rullstol. Kontrastmarkeringar.
- hiss, tillräckligt stort korgmått.
- dörrar, tillräckligt manöverutrymme och bredd.
- ramper, bredd, lutning och vilplansmått.
- rum, användbarheten, funktionsmått.

LAGAR, REGLER OCH RÅD
Dessutom granskas :
I publika lokaler
- toalett för allmänhet, tillräckligt manöverutrymme för
rullstol, minst 2,2 x 2,2.
- samlingslokaler, podier, scener, ramp eller hiss.
Publikplatser för personer som använder rullstol,
kontrastmarkeringar, hörslinga mm

LAGAR, REGLER OCH RÅD
Dessutom granskas :
I arbetslokaler
- toalett, tillräckligt manöverutrymme för rullstol,
minst 2,2 x 2,2.
- kontrastmarkeringar.

BYGGLOVAVDELNINGEN
Arbetsuppgifter
Ca 1500 ärenden / år inkommer fördelat på :
Bygglov (Mark-, Rivning- och Bygglov)
Anmälan (braskamin, ovårdad tomt mm)
Tillsyn (OVK, Hiss mm)
Förhandsbesked
Handläggning av strandskyddsdispenser
Ca 1900 beslut tas fördelat på:
Lovbeslut
Startbesked
Slutbesked
Ca 80 beslut tas i BN

Förmöten

Supporttelefon

BYGGLOVAVDELNINGEN

Ansökan

BYGGLOVPROCESSEN
Granskning

Registrering
ev. Komplettering

Tekniskt samråd

Vad säger DP
Områdesbestämmelser
Utanför DP
PBL
BBR
Råd & Riktlinjer

ev Remisser

Bygglovsbeslut

Trafikverket /VA-avdelningen
Länsstyrelsen

ev Sakägare

Grannar/ hyresgäster / brf

Beslut på delegation

Bygglovsbeslut

Beslut i BN
Skrivelse och dragning av tjänsteman

Startbesked

Sökande / KA /Ev entreprenörer

Arbetsplatsbesök

KA / Ev entreprenörer / Ev sökande

Slutsamråd

Samråd på byggplatsen

Slutbesked
Ver. Kontrollplan

Tillgänglig vård och omsorg

Tillgänglig vård och
omsorg innebär att:
rätt vård och omsorg ges vid behov och i
rätt tid.

Tillgänglig vård och
omsorg innebär att:
vård och omsorg är tillgänglig för alla
oavsett ålder, kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, ekonomiska
förutsättningar, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning, eller funktionsnedsättning.

Tillgänglig vård och
omsorg innebär att:
vård och omsorg är geografiskt tillgänglig.

Tillgänglig vård och
omsorg innebär att:
informationen och kommunikationen är
lättåtkomlig, begriplig och anpassad efter
olika gruppers och individers behov.

Tillgänglig vård och
omsorg innebär att:
lokalerna är anpassade för personer med
olika funktionsnedsättningar.

Tillgänglighet och föreningsfrågor

Fritidsnämndens regler för föreningsstöd
•
•
•
•
•
•

Bedriver fritidsverksamhet för barn och unga 5-20 år.
Är ansluten till en riksorganisation (t.ex. Svenska Parasportförbundet)
Vilar på demokratiska värderingar och principer.
Minst 10 betalande medlemmar i åldern 5-20 år.
Minst 12 bidragsberättigade sammankomster under året.
Regler för ej bidragsberättigad verksamhet.

Vad har vi för stöd för att stötta
funktionsnedsatta i
föreningslivet?
• Stöd för extra ledare – 125 kr
per timme

• Faddersystem – 500 kr per
fadder
• Ingen åldersgräns för
funktionsnedsatta

Investeringsstöd/Direktstöd
• En av fem bedömningspunkter är
tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning.
• Total investeringskostnad måste uppgå i ett
prisbasbelopp (44.400 kr)
• Renovering, nya maskiner,
specialutrustning.

Kompiskortet
•

Ta del av kultur-, fritids och
idrottsaktiviteter med en kompis

•

Den som har kortet betalar som
vanligt, men din kompis följer med
gratis

Tillgänglighet på arbetsmarknaden för medborgare
med funktionsvariation
•

•
•

EU-ansökningarna och socialfonden har påverkat vår planering kring
tillgänglighet. Alla våra projekt har varit inne i en EU-ansökan där kraven
på tillgänglighet är hög.
Medborgarkontor, HJP, Parketten, 11-gården är nyrenoverade med god
tillgänglighet
I våra upphandlingar ställer vi höga krav på tillgänglighet

Våra utgångspunkter

•
•
•
•

•
•

Psykisk- och fysisk funktionsvariation.
Vi utgår från att alla kan och att det inte finns några ”hinder”.
Feriejobb
Verksamheter finns som är uppbyggda kring att hantera målgrupper som
är i behov. Offentligt skyddade jobb, lönebidrag osv.
Trygghetsanställningar.
Specialpedagogiskt team
Lättläst material

Vad innebär vårt arbete i praktiken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla handläggare utbildade i supported employment och supported training.
(kunna stödja i funktionsnedsättning)
Finsam – 800 tkr/året. Samverkan Kontakter med omgivande samhälle:
syncentral och annat
Parketten: restaurangsida, hantverk, media,
Intern service och skyddade anställning
Dagliga verksamheter och träffpunkter
Ung komp (psykologer, arbetsterapeuter, handläggare från myndigheter.
Unik satsning)
Fält och Navigator – uppsökande verksamhet som slussar individer till rätt
insatser.
Skyddade verksamheter som Knutsgård med t.ex odlingar
Skyddade praktikplatser, Erikshjälpen, Cykelrenovering
Atrium och SIP

