Kommunala handikapprådet
i Tranås kommun

Plats och tid
2009-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2009-02-05

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset
Kl 13.00 – 15.30

Beslutande:
Bengt E Carlsson, (s) ordförande
Leif Andersson, Barn- och utbildningsnämnden
Jan-Erik Gustavsson, Socialnämnden
Per Ulvsbo, Kufn
Hanna Hellgren, Kufn
Jan Borg, MHN
Lars Gärskog, MHN
Arne Agardsson, HLF
Anneli Kvist, RMR
Sten Gustavsson, BN
Christina Engstrand, DHR
Jan Erik Agdur. DHR
Britt Jönsson RmA
Cecilia Lindén, SRF
Lars Erik Bjälkefur, Psoriasis
Inger Selleby, HRF
Inger Palm, HRF
Övriga
Claes Lindell, sekretare
Utses att justera:

Cecilia Linden

Justeringens
tid och plats:

Tranås kommun, stadshuset

Paragraf:

§ 144-151

Sekreterare:
Claes Lindell
……………………………………………….……….
Ordförande:
Bengt E Carlsson
…………………………………………….........…….
Justerare:
Cecilia Linden
………………………………………….….…………
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdag

Kommunala handikapprådet i Tranås kommun
Datum för anslags;

Datum för anslags,
uppsättning

2009-03-16

Datum för anslags,
nedtagning

2009-04-16

Förvaringsplats för
Protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
……………………………………………..…………
_________________________________________________________________
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§ 144
Sammanträdet öppnas och val av justerare
Ordföranden hälsade ledamöter och inbjudna välkomna.
För att justera dagens protokoll valdes Cecilia Linden
§ 145
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Efter genomgång av föregående mötesprotokoll meddelas inga erinringar eller
ändringar varför protokollet godkändes utan erinran.
§ 146
LOV- lagen om valfrihetssystem
Per-Eric Samuelsson, äldreomsorgschef redogjorde för LOV, lagen om
valfrihetssystem och vilka förändringar som denna kommer att innebära.
Möjligheten för brukaren att välja olika tjänster har funnits men har förtydligats
genom att lagen antagits. En tidigare detaljstyrning under 90-talet har förändrats
och kommer att ge större inflytande och valmöjligheter av t ex tjänster genom
fler utförare. Varje kommun väljer emellertid om man kommer att tillämpa LOV
eller ej. Beslut om detta fattas av KF under 2009.
§ 147
Utbildning av hemtjänstpersonal mm
Ärendet har tidigare tagits upp av KHR under § 119 2008, i samband med att
tjänsten som syn och hörselinstruktör togs bort. Som ett led i att successivt
överföra arbetsuppgifterna till hemtjänsten skull utbildning genomföras. PerErik Samuelsson redogör för ärendet. Kommunen har ansvaret för uppdrag av
mindre servicekaraktär av hjälpmedel som används av människor med syn och
hörselproblem i äldreboenden emedan landstinget har ansvaret för människor i
eget boende.
Jan Erik Gustavsson tar upp ärendet i socialnämnden om utbildning av personal
har genomförts. Beträffande olägenheten av röklukt i kläder för vårdtagare
klargjordes att rökning, enligt kommunens tobakspolicy, inte bör ske mellan
vårdtagare då ”förflyttningstiden” ingår i arbetstiden.
§ 148
Inventering av tillgänglighet i kommunen
KHR har begärt uppgifter om kommunens arbete med tillgänglighet och hur
många fastigheter som dels inventerats och som åtgärdats med avseende på
enkelt åtgärdade hinder. Ärendet har kommunicerats med Ingemar Bok,
byggchef, som meddelar att man för närvarande saknar uppgifter om situationen
då uppföljning, i enlighet gällande lagstiftning för byggnadsnämnden, kommer
att påbörjas först 2010.
§ 149
Angående fortsatt utnyttjande av varmvattenbassäng
På uppdrag av KHR skall verksamheten utvärderas med avseende på besöksfrekvens, faktorer som påverkar möjligheten för människor med olika funktionshinder för att kunna utnyttja anläggningen. Resultatet kommer att redovisas vid
KHR`s sammanträde i maj.

Sida 3 av 5

§ 150
Övrig information

a) Studieresa Svenska Mässan Göteborg, hjälpmedel Leva & Fungera
Intresseanmälan och information om arrangemanget på Svenska Mässan
kommer att skickas ut under samtliga ledamöter i KHR under V 9 med begäran
om svar senast 10 mars.
KHR gav beredningsgruppen i uppdrag att fatta beslut, då resan genomförs
innan nästa sammanträde, med bakgrund till intresse, kvalitet/behållning och
kostnaden för resan. Beslut i ärenden meddelas skriftligt till KHR`s ledamöter
under V 11.
b) Åtgärder vid Stig Hjelmqvisttunneln
Fredrik Knutsson, gatuavdelningen har i skrivelse till KHR redovisat åtgärder
som genomförts och synpunkter på avsteg från önskemål om montering av
ledstång på båda sidor i trappan, då man anser att krav inte kan ställas enligt
föreskrifter i gällande lagstiftning.
KHR beslutar att lägga ärendet till handlingarna
c) Åtgärder vid Norrmansplan
KHR har en i skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen framfört önskemål
om förbättrad belysningsstyrka och utformning samt tillgänglighet av platsen.
KHR anser att förbättrad belysningen, att glesa ur vegetationen som motverkar
risken för överfall, bör kunna genomföra omgående utan att man skall behöva
avvakta till att en mera genomgripande ombyggnad av platsen genomförs.
Bo Horndahl Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar att budgeterade medel,
i investeringsbudget för 2008, inte antogs av KF. Man avser istället att successivt arbeta med åtgärder på Storgatan och bedömer att ombyggnad av
Norrmansplan kan ske först ca 2014.
KHR beslutar att lägga ärendet till handlingarna
d) Tillgänglighet till företaget och butiker i Tranås
KHR noterar med tillfredsställelse att arbetet med att tillgängligheten till
företag och butiker i Tranås stad successivt har förbättrats. Man vill därför
uppmärksamma insatsen och skicka en skrivelse med ett tack för visat intresse
för att driva tillgänglighetstanken vidare. Man hoppas vidare att andra att följer
dessa goda exempel kan inspirera andra att gör Sverige tillgängligt 2010.
e) Sjukresor och färdtjänst
Ärende pkt 7 enligt dagordning, angående sjukresor och färdtjänst, kommer att
tas upp vid KHR`s sammanträde den 7.5.
f) Ändrat datum för sammanträde i KHR´s majsammanträde.
KHR beslutar att ändra datum för sammanträde 2009-05-14 till 2009-05-07.
g) Angående sjukresor och färdtjänst
Ärendet om, sjukresor och färdtjänst pkt 7 i kallelse, hänskjuts till KHR´s
sammanträde 2009-05-07 för genomgång.
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§ 151
Presentation av psoriasisföreningen i Tranås.
Lars-Eric Bjälkefur berättade om psoriasisföreningens arbete. Föreningen har
idag 74 medlemmar.
Psoriasis, som konstaterades 400 år f. Kr. drabbar som ärftlig kronisk sjukdom
både hud och leder. Mellan 250 000 - 300 000 människor är drabbade vilket gör
den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Inflammatoriska processer,
rubbningar i immunförsvaret och ärftliga faktorer är några av orsaken till
sjukdomen. Sjukdomen går inte att bota endast lindra. Ledsjukdomar som
orsakar smärta, stelhet och i sin allvarligaste form, rörelsehinder, har också en
kraftig påverkan på människors livskvalité. I detta sammanhang är de sociala
kontakterna viktiga. Behandling sker med salvor, ljusbehandling i vissa fall
kraftig medicinering, injektioner och infusion.
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