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Kommunala handikapprådet
i Tranås kommun

Plats och tid
2009-05-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2009-05-07

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset
Kl 13.00 – 15.30

Beslutande:
Bengt E Carlsson, (s) ordförande
Jan Borg, MHN
Lars Gärskog, MHN
Sten Gustavsson, BN
Björn Forsell, TN
Arne Agardsson, HLF
Tore Pramberg, Stroke
Anneli Kvist, RMR
Christina Engstrand, DHR
Jan Erik Agdur, DHR
Cecilia Lindén, SRF
Lars Erik Bjälkefur, Psoriasis
Inger Selleby, HRF
Inger Palm, HRF
Agneta Dahl AAF
Inga Fingal, Tranås Diabetesförening
Övriga
Claes Lindell, sekretare
Utses att justera:

Tore Pramberg

Justeringens
tid och plats:

Tranås kommun, stadshuset

Paragraf:
Sekreterare:
Claes Lindell

§ 152 - 163

……………………………………………………………………….….……….
Ordförande:
Bengt E Carlsson
.……………………………………………………………………….........…….
Justerare:
Tore Pramberg
……………………………………………………..……………….….…………
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§ 152
Sammanträdet öppnas och val av justerare
Ordföranden hälsade ledamöter och inbjudna välkomna.
För att justera dagens protokoll valdes Tore Pramberg

§ 153
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Efter genomgång av föregående mötesprotokoll anmäldes inga ändringar eller
synpunkter på protokollet varför detta godkändes utan erinran.

§ 154
Tranås Diabetesförening
Inga Fingal, ordförande för en förening med 130 medlemmar, berättade om
konsekvenserna av sjukdomen, ett dolt handikapp som inte syns på utsidan.
Att man har diabetes innebär en anpassning till livssituationen såväl medicinsk
som socialt. Genom ett aktivt stöd såväl lokalt som centralt främjas de
medicinska och sociala intressena för människor med diabetes. Syfte är att
minimera konsekvenserna av sjukdomen och stödja den vetenskapliga
forskningen. Tekniska framsteg har gjorts såväl vid behandling, från tidigare
sprutor, till dagens inhalatorer. Även möjligheten att kontrollera
blodsockerhalten har förbättrats, med hjälp av en personlig utrustning som
tillhandahålles av landstinget. Sjukdomen ger även andra konsekvenser som
sämre blodcirkulationen vilket kräver ständig kontroll genom t ex fotvård.
Kostnaden för dessa läkarbesök ingår i högkostnadsskyddet.
§155
Studiebesök av KHR från Hultsfred
Kommunala handikapprådet i Hultsfred besöker Tranås den 28 maj. Under
dagen informerar SHR om föreningarnas verksamhet och guidar runt ”gula
villa”. Under resten av förmiddagen genomförs diskussioner och utbyte av
erfarenheter om kommunernas tillgänglighetsarbete. Under eftermiddagen
informerar Sören Hansson, Handisam om regeringsuppdraget ett ”tillgängligt
Sverige 2010”, klarar vi målet? Information om konferensen har skickats till
samtliga politiker, berörda tjänstemän och ledamöter i KHR.
§ 156
Konferens om tillgängligt, planering
Som stöd för deltagarna i seminarium om tillgänglighet bifogas en kopia av
Sören Hanssons overheadmaterial som bilaga till inbjudan. Frågor till Sören
Hansson bör vara sekreteraren i KHR tillhanda senast v 20.
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§ 157
Förslag om att utöka antalet sammanträden i KHR.
KHR sammanträder för närvarande 4 gånger per år. På grund av ett ökat antal
ärenden, som även blivit mer omfattande, ser ledamöterna i KHR behovet av att
öka antalet sammanträden till 6 st per år med början hösten 2009.
KHR beslutar
att från hösten 2009 utöka antalet sammanträden från nuvarande 4 st till 6 st per
år med början hösten 2009.
att redovisning av ökade kostnader och ekonomiska konsekvenser av fler
sammanträden redovisas vid KHR`s sammanträde 2009-08-04.
§ 158
Trottoarpratare
SHR har i en skrivelse till Ks au” krävt att s k ”trottoarpratare ” (TP) utanför
affärer och serveringar förbjuds på Storgatan med omedelbar verkan. Orsakerna
är att flera incidenter och fallolyckor inträffat till följd av TP inte placerats ut i
enlighet med de direktiv som finns angivna i kommunens gestaltningsprogram.
Med bakgrund till denna konstateras även att flera av skyltarna, har en större yta
än 1 m2 . Vidare att reklammaterial utöver TP som andra skyltar tält blommor,
placeras utan att detta medges enligt gestaltningsprogrammet.
Enligt kommunstyrelsens beslut ”ger man tekniska nämnden i uppdrag att
tillskriva Svensk Handel om att gestaltningsprogrammet som regelverk skall
efterlevas när trottoarpratare ställs på trottoaren”. Tyvärr tar kommunstyrelsen
inte upp andra överträdelser som finns i gestaltningsprogrammet i skrivelsen
till Svensk Handel. Handikapprörelse konstaterar att endast tillfälliga förbättringar har skett under de senaste 10 år då ärendet varit aktuellt.
KHR beslutar
att avvakta resultatet av ifrågavarande skrivelse till Svensk Handel och i det fall
som direktiv enligt gestaltningsprogrammet inte efterlevs undersöka möjligheten
att pröva ärendet i högre instans.

§ 159
Offentlig handikappanpassad toalett
Under den tid som ärendet behandlats av kommunens nämnder och styrelser har
beslut om tid för genomförande ändrats. Ursprungligen fanns ärendet med i
2009 års investeringsbudget men har, på grund av rådande ekonomiska situation,
lagts in i investeringsbudget för 2011.
Som en tillfällig lösning hyr Tranåsbostäder (tidigare fastighetskontoret)
toaletten av ICA Kvantum. Vid kontroll av mått för en handikappanpassad
toalett konstateras kravet för handikappanpassad toalett inte uppfylls. KHR har
uppmärksammat kommunen på förhållandet utan att någon förändring skett.
KHR beslutar
att skicka ärendet till Ks au med begäran om att ge Tranåsbostäder i uppdrag att i
samråd med ICA Kvantum lösa handikappanpassningen av ifrågavarande toalett.
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§ 160
Fortsatt utnyttjande av varmvattenbassäng
För avstämning av resultatet av den provisoriska lösningen av varmbad i
Badhotellets anläggning har underlag för bedömning av ett fortsatt utnyttjande
tagit fram. Från starten visade flera människor intresse för att utnyttja anläggning
än vad som sker idag. Dock finns flera anledningar till att anläggning inte har
kunnat utnyttjas som den var tänkt från början. T ex är anläggningen inte
anpassad för vissa funktionshinder som gör det helt omöjligt för vissa grupper att
bada. Då den kostnad, som kommunen idag betalar för hyra av varmvattenbassäng och hygienutrymme i Badhotellet i Tranås i förhållande till intäkter från
badande, anser KHR att kommunen bör avsluta badningen i nuvarande lokaler
och hitta en mera kostnadseffektiv lösning för att även i fortsättningen kunna
erbjuda varmbad för människor med detta speciella behov.
KHR beslutar
att översända ärendet till Ks au för information

§ 161
Angående policy för doft av parfymer
Antalet människor med doftöverkänslighet ökar i Sverige. Ur ett tillgänglighetsperspektiv skall alla människor kunna utnyttja kommunens offentliga lokaler
utan risk för att drabbas av överkänslighetsreaktioner av doft, allergichocker o
dyl. Inger Sälleby framför ett önskemål om man vid bokning av lokaler genom
kommunens centrala bokningssystem uppmärksammas på problemet och att
information ex inbjudan till de personer som kommer att utnyttja lokalen.
KHR ställer sig bakom förslaget om att information om att uppgifter
doftöverkänslighet bör finnas med vid bokning av kommunens lokaler.
KHR beslutar
att skicka förslag om att information om att luktöverkänslighet bör finnas vid
bokning av kommunens lokaler till kommunens beredningsgrupp för åtgärd.
att svar på framfört önskemål skickas till KHR för anmälan.

§ 162
Planer
Detaljplan Grytbäcken 3:1
Christina Engstand redogjorde för yttrande från SHR avseende detaljplan för
Grytbäcken 3:1. Yttrande har översänts till samhällsbyggnadsförvaltningen.
§ 163
Övrig information
a) Tillgänglighetsmarsch
Christina Engstrand informerade om den årliga marschen för tillgänglighet som i
år anordnas i Jönköping den 13 juni. Under tidigare år har uppslutningen varit
tämligen god med för att verkligen sätta tillgänglighet i centrum hoppas man att
ännu fler människor och tar tillfället att vara med.
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b) Hälsans stig
Samtal förs om möjligheten att skapa bra motions- och vandringsslingor i
stadsmiljön uppbyggda efter olika kriterier (hälsans stig). Kostnadsförslag på
åtgärder som kan komma att krävas med utgångspunkt från standard och
underhåll kommer att tas fram.
c) Leva & Fungeramässan
Redovisning av deltagarna i KHR`s från studieresa och besök på Leva &
Fungeramässan genomförs vid KHR`s sammanträde den 4 augusti
d) Tillgänglighet på kommunens hemsida
För att hitta en lämplig arbetsrutin för arbetet med att skapa en hemsida,
anpassad för samtliga funktionshinder, kommer samråd att ske mellan Tranås
kommun och Tranås United. Resultatet kommer att presenters för KHR.
Målsättningen är att deltagare från KHR kommer att finnas med som en viktig
referensgrupp i det långsiktiga arbetet.
e) Uppdrag enligt handikapplanen
Förteckning av uppdrag i handikapplanen kommer att tas fram till KHR`s
sammanträde den 4 september.

Information:
Nästa sammanträde i KHR sker i stadshuset, lokal Tranan 1,
fredagen den 4 september kl 13.00
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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

2009-06-26

Datum för anslags,
nedtagning

2009-07-26

Förvaringsplats för
Protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
……………………………………………..…………
_________________________________________________________________
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