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Minnesanteckningar 190215
1. Ledamöter och ersättare till RFF, 2019-2022
Kommunstyrelsen
Ordförande: Anders Wilander (M)
Vice ordförande: Mikael Stenquist (S)
Teknik-och griftegårdsnämnden
Ledamot: Björn Thiele (S)
Ersättare: Mats Antonsson (KS)
Bygg- och miljönämnden
Ledamot: Mats Holmstedt (M)
Ersättare: Anders Karlsson (S)
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot: Mathias Thorberg (KD)
Ersättare: Sofi Karlsson (S)
Ledamöter LST: Annelie Kvist, Christina Engstrand och Inga Fingal
2 . Badplatsen i Hätte
Mattias Karlsson enhetschef för sport- och fritidsanläggningar var på besök hos FST och diskuterade om rampen.
Vid bra väder kommer Hätte badplats okulärbesiktigas angående placering av rampen. Synpunkt förs fram om att
man ska kunna ta sig in i omklädningsrummen med rullstol.
3. Tillgänglighet entrén Strandbaren
FST har fått signaler om att entrén inte fungerar bra. En större rullstol har svårigheter att ta sig in. Dörren öppnas
åt fel håll när man kommer in från rampen. För några år sen lämnades en anmälan om enkelt avhjälpta hinder till
byggnadsnämnden. Mats Holmstedt kollar av statusen på anmälningsärendet om Strandbaren. Det finns en
kontinuerlig tillsyn om tillgänglighet för enkelt avhjälpta hinder.
4. Tidsplan ombyggnad stadshusets entré
Ärendet ligger hos Tranåsbostäder. Besked kommer vid nästa möte.

5. Vård- och omsorgsrådets organisering
Vård- och omsorgsrådet har ett kommande möte 15 mars och tar frågan uppe hos sig. RFF har idag en
representant hos Vård- och omsorgsrådet. Efter Vård- och omsorgsrådets möte den 15 mars får vi besked om
hur de vill ha organisationen och därefter kan vi ta detta ärende vidare vid nästa möte.
6. Skrivelse om syn – hörselinstruktör
Ärendet har inkommit till kommunen och skickats som anmälningsärende till socialnämnden och kultur-och
fritidsnämnden. Anders Wilander redogör om att regionen har ansvar på dessa frågor.
7. Hörselslinga i stadshuset
Tranås kommun har köpt in en portabel hörselslinga. Den har levererats men ännu inte använts. Personal ska få
utbildning av Mediacenter. Information om hörselslingan läggs ut på hemsidan efter att personal blivit utbildad.
8. Övriga frågor
Vid större evenemang med Tranås Handel bör det stå redan i inbjudan att man inte får placera hinder vid de vita
ledstråken. Samma gäller när kultur- och fritid bjuder in till arrangemang, som t.ex. konstrakan. Agnetha Karlsson
tar upp detta till kultur- och fritid och Tranås Handel.
Brev om tillgänglighet har skickats butikerna i kommunen. Frågan kom upp om nya butiksägare har fått
information om placering av trottoarpratare och bänkar så att de inte är i vägen. Mats Holmstedt tar med frågan
om huruvida tillstånd för servering görs årligen till bygg- och miljöförvaltningen. Information om tillgänglighet kan
finnas med i detta skede. Ann-Marie Ljunggren bjuds in till nästa möte för att informera om brev har gått ut till
butiker och om tillstånd kan dras tillbaka om tillgänglighetsföreskrifterna ej följs.
Nästa möte med RFF hålls 24 maj kl. 13.15
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