Vänsterpartiet Tyresö
Motion (V), Kommunfullmäktige 25 november 2021
Förbättra tillgängligheten i aulan och kommunhuset!
Kommunfullmäktiges sammanträden äger rum i gymnasieskolans aula. Det
finns två talarstolar som är utformade för en person av medellängd och
talarstolarna går inte att höja eller sänka. Det går inte att vid behov sitta ned
eller tala i mikrofonen om du sitter i rullstol, har permobil eller en ”elmoppe”.
Det finns bara en ramp på scenens ena sida för att komma upp och det finns
ingen möjlighet att kunna vända när man kommit ned från scenen, utan man
måste köra ut från aulan och vända i foajén. Det är förnedrande!
Vi har fått höra klagomål på att hörselslingan inte fungerar tillfredsställande
eftersom det finns många ”biljud” i salen. Vi vet inte hur tillgänglig aulan är för
personer med synnedsättningar.
Alla andra sammanträden i kommunen sker i kommunhuset. Där finns en
trappa vid ingången och en hiss för rörelsehindrade är installerad. Denna hiss
är så dåligt placerad att man inte hinner igenom entrédörrarna förrän dörrarna
stängs och låses.
Hissen är dessutom väldigt ofta trasig, vilket är ett orosmoment - ”Kan jag ta
mig ut ikväll efter mötet?” På kvällstid är det tänkt att personer i rullstol ska ta
sig in i kommunhuset via garaget. Det är både farligt, bilar som kör fort och
inte förväntar sig att folk kör rullstolar där, och kusligt att vara i ett garage på
kvällen. Gående personer kan gå in genom entrén på kvällen men inte
rullstolsburna - varför undrar vi?
Vänsterpartiet har framfört ett flertal gånger, i olika sammanhang och till olika
personer, att tillgängligheten i aulan och i kommunhuset behöver ses över. Vi
har stora förhoppningar på att den av oss mycket efterlängtade
tillgänglighetssamordnaren som ska anställas kommer att se över detta. Men
vi kan inte vänta till dess - tillgänglighet för alla är en demokratifråga!
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi:
-

att två stycken höj- och sänkbara talarstolar köps in snarast,

-

att hörselslingan i aulan ses över så den fungerar tillfredsställande,

-

att talartiden görs mer synlig t ex med lampor i olika färger och blinkande
funktioner.
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