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TR § 4.
Grupparbete – Mål och visioner för tillgänglighetsrådets arbetssätt
2015-2018
Beslut
Arbetsutskottet får i uppdrag att arbeta vidare med föreslagna mål och visioner
samt att fortsätta med arbetet att uppdatera kommunens handlingsplan för
tillgänglighet.
Ärendet
Ordföranden inleder med att berätta om syftet med det kommunala
tillgänglighetsrådet och dess arbetssätt.
Tillgänglighetsrådet, TR, är knutet till kommunstyrelsens verksamhet. Ljungby
kommun har arbetat fram en handlingsplan för tillgänglighet som nu under 2015
ska revideras och uppdateras. Arbetsutskottet har gått igenom planen och
diskuterat vad man vill prioritera. Informationsträffen "Så funkar vi" har
anordnats på Biblioteket i Ljungby två år i rad. Ljungby kommun har instiftat ett
tillgänglighetspris för att uppmärksamma god tillgänglighet i samhället. Priset
har delats ut sedan 2012.
När man talar om tillgänglighet fastnar man lätt vid fysiska hinder. Självklart
ska vi åtgärda de brister som finns i yttre och inre miljö men det är viktigt att vi
diskuterar TR:s mål och visioner också, säger ordföranden.
Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med funktionsnedsättning?
Migrationscentret i Ljungby har vid rådets novembersammanträde 2014
informerat om sin verksamhet. Genom ett samarbete med Ljungby kommun och
Arbetsförmedlingen har migrationscentret hittills kunnat erbjuda personer med
funktionsnedsättning arbete på kontoret, det handlar om upp till 20
heltidstjänster.
Rådet delas in i fyra grupper för att genomföra ett grupparbete kring mål och
visioner för TR:s arbetssätt 2015-2018.
Grupparbetet redovisas både muntligt och skriftligt.
Sammanfattning av gruppernas mål och visioner.
Grupp 1
Vision: Ljungby kommun är välkommande och tillgänglig för alla.
Mål: Att sätta upp mål som är konkreta och avgränsade att genomföra under en
mandatperiod är viktigt.
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Snöröjning: Tekniska kontoret ska göra en plan och utse ansvarig för att
parkeringsplatser avsedda för personer med funktionsnedsättning ska vara
åtkomliga på vintern.
Gatupratare: Felplacerade reklamskyltar, så kallade trottoarpratare, skapar
problem för personer med funktionsnedsättning. Viktigt är att kommunen tar en
diskussion med näringsidkare om hur vi ska lösa problemet.
Guide för synskadade: Det behövs en guide för att synskadade ska kunna ta sig
fram i ombyggda centrum.
Man kan felanmäla gator och vägar till Gatu- och parkavdelningens kundtjänst
tel. 0372 - 78 93 70. Telefontid kl. 7.00 - 12.00 och kl. 13.00 - 16.00.
Felanmälningar efter kontorstid tel. 0372 - 134 20.
TR:s reglemente är gammalt och behöver ses över. Frågan skickas vidare till
kommunstyrelsen.
Grupp 2
Det är viktigt att sprida information om kommunens klagomåls- och
synpunktshantering som inte alla känner till.
Viktigt är att diskutera hur vi får fler arbetsgivare positiva till att anställa
personer med funktionsnedsättning. Man kan till exempel utnyttja
informationsträffen "Så funkar vi" som anordnas på biblioteket.
Diskutera i era föreningar hur vi kan tillförsäkra barn och unga med
funktionsnedsättning en bättre framtid.
Grupp 3
Arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull
sysselsättning i hela samhället.
Grupp 4
2014 års tillgänglighetspris gick till Axells. Detta har haft en positiv effekt,
intresset för Axells har ökat hos personer som använder hjälpmedel. Kan man
införa en motpol som delas ut för dålig/försämrad tillgänglighet?
Det behövs en bättre återkoppling till såväl politiker som tjänstemän.
Det är viktigt att synliggöra kommunens handlingsplan för tillgänglighet, öka
medvetenhet kring tillgänglighetsfrågor och att fler politiker engagerar sig.
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