Minnesanteckningar
2019-03-07

1(5)

Tillgänglighetsrådet
Tid och plats:

Ljungby Arena, Fritidsvägen 5 i Ljungby i Ljungby den 7 mars 2019, kl.
13.30 – 16.00

Närvarande:

Anne Karlsson (S) ordförande
Lars-Åke Långh, Astma-och Allergiföreningen i Ljungby
Eva Tvede, Strokeföreningen Sunnerbo
Ann-Kristin Löfgren, Markaryd-Ljungby Diabetesförening
Gunilla Claesson, Synskadades Riksförbund SRF

Övriga
deltagande

Maritha Davidsson, tekniska förvaltningen
Ulla Gunnarsson, miljö- och byggförvaltningen
Sanna Johansson, miljö- och byggförvaltningen
Berth Winsth, ersättare Synskadades Riksförbund SRF
Lars Bergström, ersättare Strokeföreningen Sunnerbo

Åhörare

2 st

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Justerandes sign
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Tillgänglighetsrådet

Godkännande av dagordning
Ordföranden hälsar alla välkomna och förkarar mötet öppnat. Utsänd
dagordning godkänns med tillägg: Remiss, detaljplan för fastigheterna Björnen
och del av Ljungby 7:83 med flera (område vid Haraberget) tas upp som extra
ärende.
Med anledning av att det är en ny mandatperiod och att tillgänglighetsrådet (TR)
har nya ledamöter genomförs en kort presentationsrunda.
Val av vice ordförande för tiden 2019-2022
Lars-Åke Långh utses till vice ordförande för tiden 2019-2022.
Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
TR har bjudit in Maritha Davidsson för att informera om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Antalet beviljade parkeringstillstånd 2017 var 82 st. Om man jämför med 2018
då beviljades 49 st parkeringstillstånd. Det var något fler avslag 2017 jämfört
med 2018. 2017 lämnades 10 avslag och 2018, 2 st.
Det är transportstyrelsen som fattar beslut om regler som gäller för att få
parkeringstillstånd. Reglerna är samma över hela Sverige. Det är viktigt att
läkaren skriver ett tydligt intyg som beskriver behovet. Det finns möjlighet att
göra gångtest för att styrka behovet.
För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Det krävs då att en
passagerare är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet och att
man absolut inte kan lämnas ensam. I normalfallet anses föraren kunna lämna av
en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen.
Om man har parkeringstillstånd får man även stå på kommunal mark där
det enligt lokala trafikföreskrifter är förbjudet att parkera. Men i max tre
timmar. Det går även bra att parkera på vanlig p-plats.
Parkeringstillstånd är personligt och får endast användas av innehavaren.
Parkeringstillstånd gäller i hela landet samt i de flesta europeiska länder. Ett
tillstånd som har gått ut förnyas inte automatiskt. Man behöver lämna in en ny
ansökan och ett nytt intyg.

Har missbruk av parkeringstillstånd ökat? I storstäder har man sett ett ökat
missbruk gällande dessa tillstånd men i kommunen så har man inte märkt
av trenden ännu, förklarar Maritha.
Justerandes sign
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Tillgänglighetsrådet
Remiss, detaljplan för Läkaren 6, lasarettet i Ljungby, Ljungby
kommun
TR har fått tillfälle att yttra sig över detaljplan för Läkaren 6, lasarettet i
Ljungby, Ljungby kommun. Ulla Gunnarsson berättar om planen.
Syftet med detaljplanen är att bygga ut lasarettet i Ljungby med ytterligare en
byggnadskropp inom befintligt område. De nya lokalerna ska byggas för
ambulans, akutmottagning, röntgen, operation och sterilcentral. Den nya
byggnaden kommer att bli cirka 25 meter hög och innehålla åtta våningar med
källarplanet inräknat. Under samrådstiden 18 februari - 18 mars 2019 finns
planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.
Inga synpunkter framfördes.
Remiss, detaljplan för fastigheterna Björnen och del av
Ljungby 7:83 med flera (område vid Haraberget)
TR har fått tillfälle att yttra sig över detaljplan för fastigheterna Björnen
och del av Ljungby 7:83 med flera (område vid Haraberget). Sanna
Johansson berättar om planen.
I dagsläget är planområdet detaljplanerat för idrotts- och friluftsområde, skola
och park och därför behövs en ny detaljplan tas fram. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra för en ny förskola i två plan och ett särskilt boende för äldre med
trygghetsboende och en skola årskurs 7-9. Planområdet är beläget i Ljungby stad
utmed Harabergsgatan, söder om Ljungby arena och vidare bort mot Haraberget
och Hjortsbergsskolan och är ca 5 ha stort.
Under samrådstiden 20 februari - 15 mars 2019 finns planförslaget i
Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.
TR vill att följande synpunkter beaktas:
Förskolan föreslås ha toalett med ingång från utsidan av byggnaden.
Det är viktigt att regler och krav på tillgänglighet följs från början för att
undvika inbyggda fel och brister då det oftast blir svårt och dyrt att åtgärda fel i
efterhand.
Rådets sekreterare får i uppdrag att lämna yttrande på rådets vägnar till
planavdelningen.
Information om riktlinjer för det kommunala
tillgänglighetsrådet
Justerandes sign
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Tillgänglighetsrådet
Kommunfullmäktige har nyligen fastställt riktlinjer för det kommunala
tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ i frågor som rör
kommuninvånare med funktionshinder inom den kommunala verksamheten.
Rådet är knutet till kommunstyrelsens verksamhet och består av ett
kommunalråd samt en representant från varje organisation som företräder
personer med funktionshinder i Ljungby kommun.
Kommunstyrelsen utser ett kommunalråd till ordförande i tillgänglighetsrådet.
Rådet utser inom sig vice ordförande bland representanterna från de olika
organisationerna.
Rådet ska hålla möten fyra gånger per år. Mötena är öppna för allmänheten.
Ordföranden beslutar vilka ärenden som ska behandlas av rådet efter samråd
med vice ordförande och sekreteraren. En skriftlig kallelse skickas på ett
lämpligt sätt till samtliga representanter senast 14 dagar före mötesdagen.
Ersättare underrättas om mötet.
Sekreteraren skriver minnesanteckningar från mötet som skickas ut till samtliga
ordinarie och ersättande representanter inom två veckor efter mötet samt
publiceras på kommunens hemsida. Representanterna återrapporterar till sina
föreningar om frågor och ärenden som har behandlats i rådet.
Reseersättning och mötesarvode utgår till rådets representanter enligt Ljungby
kommuns arvodesreglemente.
Introduktionsutbildning anordnas för ordinarie och ersättande representanter i
början av varje ny mandatperiod.
Riktlinjerna ska revideras av kommunfullmäktige varje mandatperiod.
Mötesdagar 2019
TR:s mötesdagar 2019 fastställs enligt följande:
7 mars (Ljungby Arena)
25 april (Kommunhuset, Bolmenrummet)
26 september (Kommunhuset, Bolmenrummet)
28 november (Kommunhuset, Bolmenrummet).
Strategiskt arbete för funktionshinderpolitik
Justerandes sign
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Tillgänglighetsrådet
Mötets ordförande informerar om att länsstyrelserna har sedan våren 2018 fått i
uppdrag att arbeta med frågor kring funktionshinder. Kronoberg och Kalmar har
utsetts till pilotområden. Kortfattat är länsstyrelsens uppdrag ”att stödja
landsting/regioner och kommuner i att genomföra sina funktionshinderspolitiska
strategier och planer”. Detta ska göras tillsammans med Myndigheten för
delaktighet (MFD). Åsa Felix Everbrant är den som samordnar arbetet för
länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län.
Den 25 april 2019 kommer hon att hålla i en utbildningseftermiddag för rådet
kring exempelvis hur kommunen kan arbeta strategiskt med
tillgänglighetsstrategier/planer och hur vi tillsammans kan utveckla och
konkretisera arbetet med funktionshinder- och tillgänglighetsfrågor. Som en del
av det arbetet genomförs även en grundutbildning för nämndpresidier den 13
maj 2019 om funktionhindersfrågor, tillgänglighet och delaktighet för alla.
Ordföranden återkopplar från det strategiska samtalet om funktionshinder- och
tillgänglighetsfrågor i Kosta, 27 november 2018. Det strategiska samtalet lyfte
tydligt behov av ökad kunskap och att synliggöra funktionhindersfrågorna. Inte
minst gäller detta inom kommunernas olika nämnder och förvaltningar.
Uppdraget är brett men vi måste börja här och nu, förklarar ordföranden.
Övriga frågor
Ordföranden föreslår TR att bjuda in rådet för funktionshinderfrågor i
Markaryds kommun till ”Så funkar vi dagen” eftersom rådet planerar att
genomföra ett liknande evenemang i framtiden och vill gärna ta del av vår
erfarenhet.
Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ljiljana Bublik
sekreterare

Justerandes sign

