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Kommunala handikapprådet
i Tranås kommun

Plats och tid
2009-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2009-09-04

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset
Kl 13.00 – 16.00

Beslutande:
Bengt E Carlsson, (s) ordförande
Mats Antonsson, Socialnämnden
Leif Andersson, Barn- och utbildningsnämnden
Tore Pramberg, Stroke
Jan Borg, MHN
Lars Gärskog, MHN
Arne Agardsson, HLF
Anneli Kvist, RMR
Christina Engstrand, DHR
Jan Erik Agdur, DHR
Cecilia Lindén, SRF
Inger Selleby, HRF
Inger Palm, HRF
Övriga
Leif Nise RME
Claes Lindell, sekretare
Utses att justera:

Inger Selleby

Justeringens
tid och plats:

Tranås kommun, stadshuset

Paragraf:

§ 164 – 171

Sekreterare:
Claes Lindell
……………………………………………………………………….….……….
Ordförande:
Bengt E Carlsson
.……………………………………………………………………….........…….
Justerare:
Inger Selleby
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……………………………………………..……………..……………….….
§ 152
Sammanträdet öppnas och val av justerare
Ordföranden hälsade ledamöter och inbjudna välkomna.
För att justera dagens protokoll valdes Inger Selleby
§ 153
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Efter genomgång av mötesprotokoll 2009-05-07 anmäldes inga ändringar eller
synpunkter varför detta godkändes utan erinran.
§ 154
Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet godkändes utan tillägg.
§ 155
Funktionshinder i vardagen, CD
Film om funktionshinder, inspelad av myndigheten Handisam illustrerar
hur funktionshindrade upplever vardagen i olika situationer. Filmen speglar
stora brister i tillgängligheten i vårt samhälle som skall vara tillgängligt för alla
2010. Cecilia Linden pekade på den tekniska förbättringen för blinda och
synskadade med sk syntolkning av filmer, som förstärker filmens effekter och
förmedlar många fler intryck.
§ 156
Tillgängligheten i ett kommunalt perspektiv
Ärendet hänskjuts till sammanträde 2009-10-22. Inför sammanträde med
samhällsbyggnadsförvaltningen och Tranåsbostäder bör frågor om tillgänglighet
om möjligt skickas skriftligt eller kommuniceras med sekreteraren i KHR före
den 20/10. Vidare diskuteras problemen med att väga samman lösningar som
tillgodoser olika funktionshinder exempelvis vid utformning av övergångställen.
§ 157
Förslag till utökat antal möten och förändring av arbetssätt
KHR beslutade att utöka antalet sammanträden per år till 6 st med början
2009-10-23. Genom ett förändrat arbetssätt, där beredningsgruppen får ett större
ansvar att arbeta med uppföljning, kartläggning och i större omfattning
medverka i genomförandeprocessen frigörs mera tid på KHR `s ordinarie
sammanträden. Frågor av mera övergripande karaktär som ex policyfrågor får
därmed större utrymme tidsmässigt. Ekonomiska konsekvenser av fler
sammanträden redovisas vid KHR`s sammanträde 2009-10-23.
Under paragrafen diskuterades även rutiner för kallelse av ledamöter till KHR.
Regeln är att endast ordinarie ledamot kallas till KHR`s sammanträden. Vid
förhinder ansvarar ordinarie ledamot för att ersättaren kallas in. Protokoll
kommer emellertid även i fortsättningen att skickas till ordinarie ledamot och
ersättare.
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§ 159
Intryck av Leva och Fungeramässan
Vid en överblick av olika funktionshinder dominerade företag och aktörer med
inriktning på människor med rörelsehinder. Flertalet områden var representerade
i större eller mindre omfattning som innebar att de flesta kunde få med sig
information om sitt funktionshinder. Dock saknades företag med inriktning på
medicinska funktionshinder vilket var en brist. Även möjligheten att tillgodogöra
sig föredrag för hörselskadade inom mässområdet hade brister då endast 10 % av
ytan på aktuell plats hade hörselslinga. Utbudet av kurser och konferenser, i
anslutning till mässan borde ha varit betydligt större. Föreningarna själva bör i
detta sammanhang kunna påverka sina huvudorganisationer att ändra inriktning
på utbudet. Mässan var i övrigt välordnad, bra logistik och struktur, och ett
utmärkt informationsmaterial som även fanns att tillgå i punktskrift.
Sammanfattningen blir att man med ändrad inriktning mot målgrupper, som idag
var sämre representerade, kan öka intresset för att åter besöka Leva & Fungeramässan. Utvärdering med utgångspunkt från kostnad och behållning kommer att
göras under 2010.
§ 160
Studiebesök av KHR från Hultsfred
Önskemål om att KHR i Hultsfred delger sina intryck av vårt arbete med
tillgänglighet i Tranås. Redovisning kommer att lämnas till KHR så snart
underlaget kommer. Man var imponerad av kommunens beslut att samla
samtliga föreningar under samma tak. För föreningarna har detta resulterat i
ett bra samarbete.
§ 161
Konferens om tillgänglighet, Sören Hansson, Handisam
Föredraget av Sören Hanson var synnerligen faktaspäckat men gav tyvärr inte
utrymme för några frågor. Handisam som myndighet har uppdraget att
kontrollera hur långt man har kommit med tillgänglighetsarbetet på myndigheter,
institutioner. Via landets länsstyrelser kontrollera hur situationen ser ut i
Sveriges kommuner. Då nuvarande lagstiftning endast ställer krav på åtgärder av
sk enkelt avhjälpta hinder är frågan vilken effekt detta får för
tillgänglighetsarbetet för övriga funktionshinder som syn, hörsel och
läsförståelse. Kommer man att leva upp till regeringens mål att Sverige skall
vara tillgängligt för alla 2010? För en jämförelse om hur långt kommunerna har
kommit presenterade Sören Hansson en databas benämnd E-verktyget som tagits
fram av Handisam.
§ 162
Trottoarpratare
För närvarande pågår revidering av Tranås kommuns gestaltningsprogram från
20 april 1998 . Under rubriken ”löst fristående material” som trottoarpratare
anges att ”en fristående skylt accepteras, med en 1 m2 yta som placeras 1 meter
från fasad”. Viktigt att gällande regler tillämpas i avvaktan på att nytt gestaltningsprogram antagits.
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§ 163
Tillgänglighet Illernreservatet
För att öka tillgängligheten för människor med olika funktionshinder sker en
kontinuerlig översyn och dialog med berörda förvaltningar. Möjligheten att
bygga om Illernreservatets stigar för att motsvara kravet på tillgänglighet för
människor med rörelsehinder bedöms inte som realistiskt. Dels ligger stigarna i
mycket besvärlig terräng med sankområden, stenblockrik terräng och stora
höjdskillnader som kräver stora ombyggnader till höga kostnader.
Övrig information
Christina Engstrand ställde frågan om det inte borde finnas en s k naturstig i
kommunen och pekade på stigen i Stoeryd som tidigare använts. Av kostnadssjäl
fick man tyvärr avveckla elljusspåret under 2008. Dock har beslut fattats av
Kultur och fritidsnämnden 2009-08-31 att ärendet kommer man att prioritera och
återstart förhoppningsvis kan ske genom samverkansprojekt mellan
folkhälsorådet, Din Bostad och ABF.
§ 164
Representant i SIS-gruppen
Tomas Westin, som tidigare varit representant för SIS-gruppen, har avsagt
sig samtliga uppdrag. KHR beslutar därför utse Leif Nise, RMR som ordinarie
ledamot och Anneli Kvist, RMR som ersättare i SIS gruppen.
§ 165
Offentlig handikappanpassad toalett
Ärendet ligger för närvarande i investeringsbudget för 2011. Adekvat kritik kan
dock riktas mot att åtgärder i nuvarande toalett på ICA Kvantum fortfarande inte
genomförts trots flera påpekanden.
§ 166
Varmvattenbassäng
Då anläggningen inte är anpassad för människor med funktionshinder ex för
reumatiker saknas möjligheten att använda anläggningen i den omfattningen
som var planerad från början rekommenderar KHR att badning i badhotellets
SPA-anläggning inte återupptas hösten 2009. KHR vill dock understryka att
ifrågavarande behov av varmvattenbad kvarstår och att man i avvaktan på att
varmvattenbassäng byggs i kommunen undersöker möjligheten till alternativa
lösningar.
KHR beslutar
att ärendet skickas till KS au
att möjlighet till bad i varmvattenbassäng på andra platser undersöks
att tidigare avsatta medel för badning föreslås användas till persontransport
med t ex buss.
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§ 167
Angående skyltar för olika funktionshinder
För att människor med olika funktionshinder skall kunna orientera sig utformas
informations- och hänvisningsskyltar efter olika standards inom ramen för ett
svenskt regelverk. Då skyltar som monterats upp i och omkring stadshuset inte
följer ifrågavarande regelverk är det angeläget att översyn och i förekommande
fall utbyte av dessa sker. Frågan om utformning av skyltar berör f ö samtliga
platser och byggnader i Tranås kommun. Uppdraget ingår som ett led i ett
tillgängligt Sverige 2010
KHR beslutar
att skicka ärendet till Ks au
att Ks au ger Tranås United i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar
genomföra översyn av skyltar och vid behov byta ut dessa mot normenliga
skyltar anpassade för människor med olika funktionshinder
168
Planer
KHR`s granskningsgrupp har granskat följande ärenden utan erinran.
o Detaljplan för del av Säby 5:1 och Vätinge 1:118 m fl
o Detaljplan Grusåsen 3
o Detaljplan Linderås 4:7 m fl.
§ 169
Ritningsgranskning
Brunsparkskyrkan Södermalm 10
§ 169
Uppdrag enligt handikapplanen
Beredningsgruppen kommer att under hösten arbeta med handlingsplanen med
målsättning att samtliga uppdrag slutförs enligt denna. Aspekter kring
kommunens budget diskuterades. För att harmonisera med kommunens budgetarbete diskuterades möjlighet att koordinera datum för KHR `s möte med den
årliga budgetprocessen.
§ 170
Stadsvision ur ett tillgänglighetsperspektiv
Begäran om att utreda hur stadsmiljön kan förbättras ur ett tillgänglighetsperspektiv under kommande trettio år har inkommit från samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget kommer att tas upp i K HR beredningsgrupp.
Trafiksäkerhetsprojekt ”Ögonkontakt sökes i trafiken”.
Samarbetsprojekt med folkhälsorådet, KHR, Folkhälsorådet Polisen, MHF och
NTF. Start sker den 26 september. Cecilia Linden framför behovet av att
synskadade och blinda använder den vita käppen i trafiken för att
uppmärksammas bättre framförallt vid våra övergångsställen.
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§ 171
Övriga frågor
a) Angående utbildning; Lars Gärskog understryker behovet av att följa
utvecklingen av arbetet med enkelt avhjälpa hinder och föreslår att handläggaren i KHR Claes Lindell åker på utbildning anordnad av Boverket i jan
2010.
b) Angående representanter i KHR; kan man konstatera att representationen
från vissa nämnder är utomordentligt dålig, så dålig att dessa representanter
bör bytas ut. Skrivelse om ifrågavande förhållande kommer att översändas
till berörd nämnd.
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