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§ 205
Sammanträdet öppnas och val av justerare
Ordföranden hälsade ledamöter och inbjudna välkomna. För att justera dagens
protokoll valdes Inga Fingal. Från tolkcentralen i Jönköping deltog Marita
Moberg och Ramona Henriksson.

§ 206
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Vid genomgång av mötesprotokoll 2010-02-04 anmäldes inga ändringar eller
Synpunkter. Mötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 207
Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet lästes upp och godkändes.
§ 208 Landstinget regelverk för sjukresor och klagomålshantering
Marie Gustavsson, landstingets kansli, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Eksjö.
Niclas Malmborg, landstinget ekonomiavdelning Höglandssjukhuset, Eksjö.
Regelverk och sjukresor
Regelverket för sjuk- och färdtjänstresor styrs av politiska beslut. Ur ett
ekonomiskt perspektiv finns politiska direktiv om att samordna de båda
systemen vilket kan innebära vissa försämringar för kunden som t ex längre
väntetider. Sjukresorna styrs av landstingets regelverk emedan färdtjänsten styrs
av kommunala avtal som kan skilja mellan respektive kommun. Målsättningen är att få ett enhetligt regelverk för sjuk- och färdtjänst i länet och på
sikt i hela Sverige. Arbetsfördelningen mellan landsting och länstrafiken innebär
att landstinget har överlåtit arbetet med att samordna och planera resor.
Beträffande behov av sjukresa skall vårdgivaren, ex läkare intyga att man har
rätt till ersättningen. I övrigt styrs möjligheten att få ersättning av beslutet som
fattas av biståndshandläggaren. Det är därför angeläget att man håller
biståndshandläggaren informerad om sin hälsostatus. Även behovet av annan
hjälp t ex ledsagare/hjälpmedel skall finnas angivet i beslutet från
biståndshandläggaren. Det är även angeläget att man som kund påtalar dessa
behov vid kontakt med beställningscentralen. Beställning av resa måste ske
senast kl 16.00 dagen före avresa. Akuta resor kan göras hela dygnet. Problem
med kontant betalning för ex taxiresor förekommer men systemet skall ses över
och förbättras. Hantering av pengar kommer troligen att tas bort i framtiden.
Bättre information om rutinen vid ersättning för resa med egen bil och hantering
av kvitton är angeläget!
System med benämningen ”Linken”, för sjuktransport med fasta tider mellan
Ryhov via Tranås stationen till Universitetssjukhuset i Linköping kan utnyttja
dagligen genom fast tidtabell. Ökad turtäthet och flera möjliga att stiga av utmed
färdvägen kommer att utredas närmare. För närvarande finns 4 olika frikort med
en egenavgift.

§ 209 Namnbyte för KH R
Frågan om namnbyte diskuterades från olika aspekter. KHR beslutade att
återsända ärendet för beredning i respektive förening. I det fall man
avser att driva frågan om namnbyte skall framställan göras till beredningsgruppen och beslut i KHR.
§ 210 Aktiviteter för KHR 2010
a) Framgångsrikt tillgänglighetsarbete, studieresa till Halmstad.

Förstudie om möjligheten att genomföra studieresan håller tas fram.
Underlaget inklusive ekonomisk översikt kommer att presenteras vid nästa
beredningsmöte i KHR`s.
b) Projekt ”Sikta mot stjärnorna”.

Önskemål har framförts om att projektet åter skulle kunna startas. Kontakt
kommer att tas med Lars Saxholm FBU för att diskutera hur och på vilket
sätt FKR kan medverka. Resultatet meddelas vid nästa beredningsmöte i
KHR.
c) Föredrag av Lars-Göran Waden ”Livet rullar vidare”

Möjligheten att genomföra föredraget diskuterades vid KHR´s beredningsmötet som ställde sig positiv till detta. Även KHR var positiv till förslaget
men ansåg att referenser, offert och redovisning av kostnader i projektet
skall tas in i förstudien innan beslut fattas av beredningsgruppen vi nästa
beredningsmöte.
d) Politikerutfrågning om tillgänglighet och delaktighet i Tranås kommun.

Beredningsgruppen har behandlat ärendet och ställt sig positiv till förslaget
om politikerutfrågning. Utfrågningen kommer att genomföras den 18 augusti
på biograf Royal. För arrangemanget har SHR bildat en arbetsgrupp som
består av Jan-Erik Agdur DHR, Cecilia Linden SHR och Lars Saxholm,
FUB. Moderator vid politikerutfrågningen är Örjan Brinkman,
generalsekreterare för HSO.
Frågor till de politiska partierna skall vara arbetsgruppen tillhanda senast 15
juli. Underlagen kommer därefter att sammanställas av SHR`s arbetsgruppen
och skickas ut till de politiska partierna senast den 1 augusti. En genomförandebeskrivning presenteras vid beredningsgruppens nästa sammanträde.
e) Förslag på besök på JLT `s beställningscentralen i Jönköping.

Förslaget diskuterades på beredningsgruppen och man kom fram till att ett
studiebesök inte skulle ge mer utöver den utmärkta redovisning som AnnaKarin Malm lämnade på KHR`s sammanträde om Jönköpings Länstrafiks
beställningscentrals arbete, med bland annat klagomålshantering.
Beredningsgruppen beslutar därför att inte genomföra föreslagna
studiebesök.

§ 210 Planer
Samlade Handikapprörelsens yttrande;
a) Detaljplan för del av Skytteln 19 och del av Tranåskvarn 1:1 m.fl. i
Tranås stad, Tranås, utan erinran.
b) Remissvar på detaljplanen för del av Junkaremålen 2:1 och del av Fröafall 2:1
m.fl. (Junkaremålens strand) i Tranås stad, Tranås kommun
SHR`s yttrande;
Vi anser att samhällets krav på tillgänglighet skall garanteras på gång- och
cykelstråk, strandpromenad och den nya gångbron. De skall vara fria från
hinder och ha godkända lutningar. Belysning planeras så att det ger trygghet.
Att huskropparna förses med hissar för att tillgodose tillgängligheten.

§ 211 Övriga frågor
Leif Nice reumatikerna, framförde behovet av en centralt belägen anslagstavla i
Tranås stad för att kunna marknadsföra och informera om föreningarnas
verksamhet. Bakgrunden till att man föreslår en centralt belägen annonsplats är
att man spontant skall kunna läsa meddelanden utan att behöva besöka
biblioteket, stadshuset eller liknande. Hanna Hellgren (s) meddelade att frågan
tidigare tagits upp av kultur och fritidsnämnden med samma önskemål i nära
anslutning till ”Klockareplan”. KHR uppmanade Hanna Hellgren (s) att driva
ärendet vidare till beslut och genomförande så snart detta är möjligt. Andra
möjligheter att annonsera finns i kommunens är evenemangsblad och på
kommunens hemsida.
Nästa möte i KHR sker 2010-05-27 kl 13.00

