Minnesanteckningar från intressentdialogen med HSV den 23 mars 2021.
Sammanlagt deltog 23 personer, varav 8 politiker och tjänstepersoner från Växjö
kommun och 15 från HSV och dess medlemsföreningar. Dialogen genomförs digitalt via
plattformen Microsoft Teams. Kvällens tema är Hållbara Växjö och Earth Week 2021.

Inledning och välkomna!
Gunnar Nordmark (L) och Gudrun Rydh, ordförande i HSV hälsar alla välkomna.

Earth Week 2021 och Hållbara Växjö 2030
Helen Karlsson Jacobsson berättar att Earth Week är Växjös vecka för framtiden där vi
sätter fokus på de ständigt aktuella frågorna om hållbar utveckling. EW2021 är helt
enkelt en vecka för dialog och utveckling av morgondagens Växjö där vi delar kunskap,
upplevelser och ibland även prylar. I år lyfter vi frågor om bland annat demokrati, klimat,
miljö och mångfald. Årets tema för Earth Week är: Vad kan du dela med dig av inför
morgondagens Växjö?
Därefter presenterar Helen Växjö kommuns hållbarhetsprogram och utmaningen
Samhällsgemenskap och Trygghet. Bilderna skickas med minnesanteckningarna.

Användarperspektiv utifrån målgruppen funktionsnedsatta personer
Janne Karlsson, vice ordförande i HSV, berättar mer om målgruppens utmaningar i att
kunna följa målbilderna i Hållbara Växjö 2030 om ett inkluderande samhälle där fler kan
leva klimatsmart och känna sig trygga. Janne lyfter fram 3 utmaningar som, om de löses,
skulle bidra till ökade möjligheter för målgruppen att bo, leva och verka i
överensstämmelse med hållbarhetsprogrammets målbilder och utmaningar:
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1.

Följeslagning i Växjö centrum

En tjänst för följeslagning i centrum skulle innebära att personer med t.ex.
funktionsnedsättningar inte skulle behöva använda färdtjänstbilar för oerhört korta
sträckor. Exempelvis kan det handla om en följeslagning mellan en busshållplats och en
särskild adress för att inte komma till fel, eller om man kört fast med sin rullstol i snön
och behöver hjälp omgående.
Janne lyfter fram att en sådan här tjänst inte ska förväxlas eller blandas ihop med den
ledsagning som utförs med stöd av LSS, Lagen om Särskilt stöd. Frågan utreddes för
några år sedan i samband med ett medborgarförslag så där finns ett underlag att ta fram
om man vill aktualisera frågan på nytt.
2. Återvinning och sopsortering.
Det är en utmaning för målgruppen funktionsnedsatta att kunna återvinna och
sopsortera korrekt på Återvinningscentralen. Målgruppen behöver oftast någon form av
hjälp dit/hem samt på plats för att kunna göra rätt och de som är synskadade behöver
även ledsagning. Personer som har ledsagning får dock inte åka i ledsagarens personbil
utan de är hänvisade till antingen färdtjänst eller kollektivtrafiken. Med andra ord
uppstår det ett transportproblem om man tillsammans med sin ledsagare vill åka till en
återvinningscentral för att sopsortera, vilket gör det svårt att göra rätt.
3. Inköp av klimatsmarta varor när man har hemtjänst begränsas av regelverket
kring utförandet.
3 saker försvårar de klimatsmarta valen:
•

Hemtjänsten har begränsat med tid för uppdraget hos enskild brukare.

•

Det finns endast 1 affär i närområdet.

•

Brukaren får oftast inte följa med till affären eftersom det då tar för lång tid.

På den korta stunden finns det varken tid eller möjlighet till att läsa på
innehållsförteckningar, ta reda på varifrån produkten kommer ifrån eller var den är
förpackad osv. Brukaren är också hänvisad till det produktutbud som finns i affären dit
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personalen går för att handla. Det är med andra ord, menar Janne, svårt att handla
produkter som är klimatpositivt framställda om man har hemtjänst.

Gruppdiskussioner
Efter presentationerna delas mötesdeltagarna in i smågrupper för att diskutera 3 frågor.
Nedan följer en sammanfattning av gruppernas redovisningar.
1. Vad är den största utmaningen för er förening när det gäller att bidra till
Hållbara Växjö 2030?
•

Det är svårt för gruppen med NP-diagnos att ta till sig hur de kan bidra till ett
hållbart samhälle när det är så övergripande diskussioner. Det behövs en version
av hållbarhetsprogrammet som både har enklare språk och är mer avskalad.
o

Personer med NP-problematik kan uppleva det som svårt att delta i
möten, uttrycka sina tankar, sin mening eller åsikt i helgrupp., svårt att ta
till sig information eller behöver mer tid. Man behöver därför
kommunicera ut budskapet på ett enklare eller annat sätt /media (lättläst,
bildspråk eller kanske filmer m.m.) utan svåra ord.

o
•

Få ut material innan så att man kan förbereda sig.

Att inte kunna delta på fysiska möten av olika anledningar är en stor utmaning,
det kan vara så att man har svårt att ta sig till platsen. Då kan digitala möten vara
en lösning.

•

Å andra sidan är digitala möten inte bra för andra personer då det krävs god
teknisk utrustning och uppkoppling, något inte givet att alla har. Framöver
kanske vi kan kombinera de båda mötesformerna.
o

It-lösningar som inte alla kan hantera är en utmaning.

o

De nya IT-lösningarna tex på bussarna är mycket svåra vilket gör det svårt
att åka kollektivtrafik. ör det svårt att delta.

•

Trygghet i olika sammanhang, såväl stort som smått, är en utmaning.
o

Tryggheten upplevs som särskilt problematisk i trafiken.

o

Problem på gångbanor, elcyklar kör för fort. Stora problem för
hörselskadade synskadade, rullatorer, rullstolar och äldre utan bil.
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o

Problem för många att gå och att komma ut över huvud taget.

o

Svårt för synskadade/blinda, hörselskadade/döva att ta sig fram i
trafiken. Cyklister finns överallt som håller en hög hastighet och med en
funktionsnedsättning är det svårt att konkurrera. Önskvärt är ju helt
separerade cykel och gångbanor. Önskvärt om cyklister använder
ringklockan. Storgatan i Växjö är ett skräckexempel.

•

De ekonomiska förutsättningarna utgör problem för många eftersom det ofta är
dyrare att köpa schysst, rättvist och klimatsmart.

•

För synskadade är det en utmaning att i butiker fysiskt få ’klämma och känna’ på
varorna.

•

Generell delaktighet i samhället: En fråga är ju hur man ska kunna få saker till
återvinningscentral typ Norremark om man inte har tillgång till bil eller
släkt/goda vänner som kan fixa det.

•

Utmaningarna medför psykisk ohälsa.

Vilka särskilda behov har våra medlemmar för att de ska kunna bidra till
Hållbara Växjö 2030?
•

Trygghet, genom gående färdtjänst/följeslagning.
o

Trygghetsvärdarna är bra och någon i gruppen hade använt dem.

o

Trygghet i allmänhet; mer och bättre belysning, färre buskage där
människor rör sig mera frekvent.

o
•

•

Förbjuda cykeltrafik på vissa gator med mycket gångtrafik.

Anpassad kommunikation:
o

Information som är lättläst.

o

Bildspråk på vissa ställen.

o

Ev. filmer.

Hållbara Växjö handlar också om ett socialt hållbart Växjö som håller samman för
alla sina medborgare. Attention lyfter fram att för deras medlemmar och anhöriga
är den enskilt viktigaste och mest prioriterade frågan att skolan utformas så att
det blir hållbart för alla elever.
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•

Handla online - visst det är bra och nödvändigt i pandemin men det gör ju också
att det är svårare att få t.ex. ekologiska alternativ när man inte själv besöker en
affär och ser utbudet som finns.

3. Vi tror att vi kan bidra till Växjö kommuns hållbarhetsprogram och vill vara
med. Utifrån nuläget: Inom vilket område kan vår förening göra störst skillnad
och fortsätta arbetet med att nå målen?
Vad kan vi tillsammans göra för att ta fortsatta steg och bidra till Hållbara Växjö
2030?
•

Det vore intressant att samlas i mindre grupper och ha en diskussion om
anpassad information.

•

Arrangera en gemensam studiecirkel om hållbarhetsprogrammet.

•

Titta mer på materialet som finns dokumenterat inom ramen för Vision 2050 då
projektledaren träffade HSV för diskussioner.

Avslutande kommentarer från ordförande hållbarhetsutskottet Magnus P. Wåhlin
(MP):
•

Studiecirklar i hållbarhetsprogrammet: för HSV som helhet eller för/med
specifika medlemsföreningar inom HSV?

•

Ledsagning och trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarna som nämns i diskussionen
har ett annat uppdrag idag, det får vi undersöka.

•

Wåhlin tar med sig frågan om hur man kommer till Återvinningscentralerna,
Norremark eller något annat ställe när man inte har egen bil utan är hänvisad till
färdtjänst.

•

Frågan om hemtjänst och hur man handlar är svårare att lösa just nu, men frågan
är viktig att ha med framöver.

•

Måndagen den 22 mars var det release på en film om Växjö kommuns
hållbarhetsprogram. Filmen ligger på YouTube: Film om Hållbara Växjö 2030.
o

Titta på filmen och fundera på om den är användbar. Ge också
återkoppling till Helen Karlsson Jacobsson om vad ni tycker om den och
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hur ni kan använda den.
•

Janne lyfter ett förslag till Earth Week 2022; om att Växjö kommun och HSV
samarrangerar en utbildning- och utvecklingsdag tillsammans - ungefär som Bo,
Leva, Verka som genomfördes 2019. Den dagen krävde ungefär ett års förarbete.

Uppföljning av det nya samverkansavtalet, nytt sätt att arbeta
samt intressentdialogerna.
Det nya samverkansavtalet mellan HSV och Växjö kommun trädde i kraft 1 september
2020 och vi planerade för att genomföra tre (3) dialoger under hösten. Pandemin
påverkade varför en (1) dialog genomfördes fysiskt, en (1) ställdes in och en (1)
genomfördes via filmer och skriftliga frågor/svar.
Viktigt att vi ser vårt nya samverkansarbete som en process där vi ständigt förnyar och
förbättrar det som behövs.
Deltagarna delas in i tre (3) olika grupper. Gruppdiskussionerna kommer att
kompletteras med enkätfrågor som går ut via HSV.
1. Hur har intressentdialogerna med Växjö kommun fungerat? Vad är bra och vad
kan bli bättre? Vad skulle ni önska mer av?
•

Intressentdialogerna har fungerat bra med de medel vi har haft. Det har varit bra
information.

•

Det är betydligt mer bredd i arbetet och mycket bättre dialog vilket är mycket
positivt.

•

Ett utvecklingsförslag är att skicka ut frågor som ska besvaras innan dialogen och
att vi tar upp svaren för diskussion på mötet.

•

I detta nya sätt att arbeta är det svårt att få fram NPF-problematiken eftersom
man inte vet i vilket forum frågorna ska drivas och det är svårt att göra gruppen
hörd i ett stort sammanhang. Att möta föreningarna i mindre forum vore därför
bra. Förståelsen behöver bli bättre, både från HSVs och Växjö kommuns sida.

•

Omsorgstagarrådet fungerar inte. Var ska LSS-frågorna tas upp?
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o

Farhåga om att det är två förvaltningar som har hand om dessa frågor och
att det inte finns någon samsyn.

•

Finns även en farhåga om att förslag som kommer upp i dialog som rinner ut i
sanden. Möjligt att få protokoll där besluten syns tydligt?

•

Återkoppling är viktigt och eftersöks.

2. Upplever ni att Växjö kommun har inhämtat era synpunkter?
•

Både ja och nej. Återkoppling från kommunen saknas.
(Det var inte så många grupper som hann med denna fråga).

3. Får HSV meddelanden om Växjö kommuns remisser?
•

I höstas inkom flera remisser och HSV besvarade dem.

•

HSV har också inrättat arbetsgrupper som har som uppgift att läsa och besvara
remisser framöver. Alla kommer inte att hinna besvaras utan man får välja ut de
man vill fokusera på.

•

Upplever att de synpunkter man lämnar inte beaktas.

4. Använder HSV sig av de demokratiska verktyg som finns för att framföra
synpunkter och frågor. Hur fungerar det? Vad kan göras för att det ska bli ännu
bättre?
•

Det har varit svårt, både för styrelse men också för enskilda
föreningsmedlemmar, att förstå skillnaden mellan de olika verktygen så därför
behövs utbildningar.
o

HSVs ordförande tillägger att utbildningar genomförs i början på april.

Förslag på ämnen till kommande dialoger och/eller allmänna kommentarer
•

Föreningsbidragen. Man ska eventuellt ändra i en del statuter kring bidragen.
o

HSVs ordförande svarar att Ulrika Pizzeghello från kultur- och
fritidsförvaltningen som utreder frågan är inbjuden till HSVs idémöte den
6 maj. Boka in detta i era kalendrar.

•

Vilken hjälp kan man få hemma av sjukgymnaster och hur fungerar det om man
bor utanför Växjö tätort? Åker sjukgymnast ut eller kan man samarbeta med t.ex.
Vidingehem?
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•

Återkoppling om Tillgänglighetslinjen.
o

•

Svar: Punkten är inbokad till nästa intressentdialog den 26 maj.

Enskilda föreningar önskar hjälp och samordning av HSVs styrelse, eller av någon
annan som blivit utsedd av styrelsen, med att hjälpa till med att skriva
medborgarförslag eller skrivelser t.ex.
o

•

Svar: Vi pratar mer om detta på utbildningstillfällena i början på april.

Fråga till hållbarhetsutskottets ordförande Magnus P. Wåhlin (MP) om
beslutsformalia och möjligheten till protokollförda möten, förklara hur frågorna
från intressentdialogerna förs vidare till andra nämnder, politiskt deltagande på
intressentdialogerna osv.
Wåhlin svarar:
o

Hållbarhetsutskottet, KSHU, har ansvaret för dialogen och för samverkan
med funktionshinderrörelsen. Andra politikerkollegor bjuds in och deltar i
mån av tid och möjlighet.

o

Återkoppling av vad dialogerna resulterat i ges dels vid beredningarna
inför dialogerna, och vid själva intressentdialogerna i syfte att nå en
bredare spridning.

o

Intressentdialogerna är inget beslutande organ i Växjö kommuns
organisation och därför kommer det inte att skrivas några protokoll, utan
endast minnesanteckningar. Förslag som kommer upp på en dialog för
politiska ledamöter vidare internt, dels till politikerkollegor men även via
tjänstepersonsled för att eventuellt tas upp vid politiska sammanträden.
Dessemellan återkopplar vi om vad som hänt vid beredningarna.

o

Omsorgsförvaltningens anhörig- och omsorgstagarråd1 drar igång under
våren och bjuder in HSV till ett första digitalt möte den 20 maj.

1

Se presentationen/filmen från intressentdialogen den 9 december, finns på webben, för mer
information om upplägg osv.
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o

Det kommer inte att vara möjligt att använda sig av de fyra dialogerna/år
för att klara av alla LSS-frågor utan de måste också hanteras systematiskt
via verksamheterna vid nämnden för arbete och välfärd och vid
omsorgsnämnden. Exempelvis ska strategiska förändringar samordnas
med HSV men även andra, t.ex. brukare, som berörs av förändringarna.
HSVs ordförande Gudrun Rydh påminner:

o

Den 8 och 15 april hålls två utbildningar. Då tar vi upp och diskuterar
hanteringen av och hur man bäst skriver medborgarförslag, skrivelser och
remissvar. Passa på och ställa alla era frågor då.

Avslutning.
Hållbarhetsutskottets 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) och Janne Karlsson
(v. ordförande HSV) avslutar intressentdialogen. Tack för intresset, för inspirationen och
för alla synpunkter vi fått in som vi behöver jobba vidare med.
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Tema: Hållbar utveckling
och Earth Week 2021

...........................................................................

Intressentdialog HSV - Vko, 23 mars 2021
Foto: Anders Bergön

Hållbarhetsprogrammet
”Hållbara Växjö 2030”

...............................................
Hållbarhetsprogrammet ska
• leda till att hela kommunkoncernen får en
gemensam bild av vilket Växjö våra
invånare, företagare och besökare vill ha.
• skapa förutsättningar för samarbeten i
kommunen, regionen, nationellt och
internationellt.
• inspirera och ge underlag för andra aktörer
inom kommunen och i världen att arbeta i
samma riktning.
Ur projektplan för framtagande av hållbarhetsprogrammet

Foto: Anders Bergön

Foto: Anders Bergön

Hållbarhetsprogrammet
- nytta och värdeskapande?

......................................................
Riktning för att tillsammans skapa en fantastisk plats för alla
som bor, lever och verkar i Växjö – både nu och i framtiden
genom

Foto: Lina Alriksson

•

långsiktighet

•

täckning av alla hållbarhetsdimensioner
(miljö, ekonomisk, social)

•

att värna odelbarheten i agendans mål

•

kunskap och beteendeförändring

•

tydliggörande av allas ansvar för hållbar utveckling

•

inbjudan till alla att vara med och bidra

Växjös
målbilder
..........................................................................
Klimat- &
miljösmart

Foto: Anders Bergön

Tryggt &
tillitsfullt

Rättvist &
ansvarstagande

Växande &
inkluderande

Grönt &
hälsosamt

Växjös utmaningar

..........................................................................
• Ingen inbördes ordning
– alla är lika viktiga

• Varje utmaning täcker in flera
av målen i Agenda 2030

• Alla arbetar med alla utmaningar på
olika sätt - utifrån sitt kärnuppdrag
eller sina förutsättningar

Foto: Anders Bergön

Trygghet och samhällsgemenskap

.............................................
Vad innebär utmaningen?
Otrygghet och brist på tillit och inflytande kan leda till en försämrad
livskvalitet, brottslighet, utanförskap och utgöra ett hot mot demokratin.
Framväxandet av parallella samhällsstrukturer utmanar samhälls-gemenskapen
och känslan av samhörighet.
Genom att skapa, utforma och anpassa samhället tillsammans med invånare
och samhällsaktörer kan vi skapa en känsla av inkludering, tillhörighet och
medskapande. Ett samhälle som erbjuder god välfärd skapar tillit och trygghet
för människor. En viktig och central del är att se till att offentliga platser och
mötesplatser är trygga för främjandet av fler goda möten mellan människor.
Detta är avgörande för människors trygghet, och tillit till varandra, till
samhället och till demokratin.

Därför behöver vi…
•
•
•
•
•
•
•
•
Fotograf: Alexander Hall

Öka känslan av trygghet, tillit och inflytande för alla
Skapa förutsättningar för trygga livs- och arbetsmiljöer
Trygga gång- och cykelstråk
Föra en systematisk och nära dialog med invånare i alla
utvecklingsfrågor
Verka för ökad transparens och insyn
Öka samverkan mellan olika aktörer för att nå ett hållbart
samhälle
Stärka stolthet och identitet för Växjö som plats då, nu och i
framtiden
Främja goda uppväxtvillkor för alla barn

