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Kommunala handikapprådet
i Tranås kommun

Plats och tid
2009-10-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2009-10-22

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset
Kl 13.00 – 15.00

Beslutande:
Bengt E Carlsson, (s) ordförande
Mats Antonsson, Socialnämnden
Leif Andersson, Barn- och utbildningsnämnden
Jan Borg, MHN
Lars Gärskog, MHN
Per Ulvsbo, Kufn
Arne Agardsson, HLF
Solveig Dittmer, HLF
Anneli Kvist, Reumatikerna
Leif Nise, Reumatikerna
Agneta Dahl, AAF
Lars Erik Bjälkefur, Psoriasis
Christina Engstrand, DHR
Jan Erik Agdur, DHR
Inger Selleby, HRF
Inger Palm, HRF
Övriga
Claes Lindell, sekretare
Utses att justera:

Agneta Dahl

Justeringens
tid och plats:

Tranås kommun, stadshuset

Paragraf:

§ 172 – 183

Sekreterare:
Claes Lindell
……………………………………………………………………….….……….
Ordförande:
Bengt E Carlsson
.……………………………………………………………………….........…….
Justerare:
Agneta Dahl
……………………………………………..……………..……………….….
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§ 173
Sammanträdet öppnas och val av justerare
Ordföranden hälsade ledamöter och inbjudna välkomna.
För att justera dagens protokoll valdes Agneta Dahl
§ 174
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Efter genomgång av mötesprotokoll 2009-09- 04 anmäldes inga ändringar
eller synpunkter varför detta godkändes utan erinran.
§ 175
Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet lästes upp och godkändes utan tillägg.
§ 176
Tillgänglighet i ett kommunalt perspektiv
Bo Horndahl och Fredrik Knutsson Samhällsbyggnadsförvaltningen redogjorde
för ställningstaganden i olika frågor vid t ex utformning av handikapplatser,
ramp, trottoarpratare, praxis för placering av skyltar och det försök som pågår i
kommunen med att gulmarkera kantstenen för att uppmärksamma dessa.
Tillgängligheten på Storgatan kommer successivt att förbättras och beräknas
vara slutförd 2014. Arne Agardsson framförde ett önskemål om en parkeringsplats för handikappade vid äldreboende Berget. Fredrik Knutsson tar med sig
frågan för beredning. För att utnyttja kunskaper och erfarenheter från föreningarna pekade Bengt E Carlsson på möjligheten att kommunen kan kontakta SHR i
frågor om tillgänglighet. I detta sammanhang nämndes svårigheten att väga
samman lösningar som tillgodoser olika funktionshinder synskadade/rörelsehindrade vid utformning av övergångställen en frågeställning som verkligen är
lämplig att kunna diskutera med medlemmar i SHR.
§ 177
Översyn av regler för representanter i KHR
Ärendet har tidigare behandlats av KHR`s tidigare sammanträde. För att
ytterligare förtydliga reglerna för representation av politiker följer K HR gängse
praxis att ordinarie ledamot kallas och vid problem att själv infinna sig ansvara
för att kalla sin ersättare. Ifrågavarande praxis gäller inte vid kallelse av
representanter från handikappföreningarna då detta sker på frivilla grunder utan
kostnadsersättning.
§ 178
Stadsvision ur ett tillgänglighetsperspektiv 4600
Efter begäran från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning skall Claes Lindell
på KHR uppdrag arbeta fram synpunkter på tillgänglighet i kommande stadsvision för 2010-2030.
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§ 179
Zebradagen, ”ögonkontakt söks i trafiken” 5000
För att ytterligare understryka värdet av säkerhet vid våra övergångställen
genomför KHR ytterligare en satsning med projekt ”ögonkontakt söks i trafiken”
i samband med invigning av ”Klockareplan/Share space” den 19 november.

§ 180 Ritningsgranskning
Representant i granskningsgruppen
Claes Antonson lyfte frågan om ledamöter i granskningsgruppen. Då KHR
tidigare organisatoriskt var placerad under socialnämnden representerades
nämnden av en politiker i granskningsgruppen. I nuvarande organisation förslås
ordförande i KHR Bengt E Carlsson ha detta uppdrag. Bengt E Carlsson ställer
sig positiv till att ingå i kommunens arbetsgrupp för ritningsgranskning.
§ 181
Uppdrag enligt handikapplanen
Arbetet med uppdrag i handikapplanen pågår kontinuerligt. Målsättningen är att
flertalet uppdrag skall vara avlutade 2009-12-13.
§ 182
Doftfrihet i offentliga lokaler
Ärendet har tidigare behandlats av KHR 2009-05-07 § 161 om att uppgifter
doftöverkänslighet bör finnas med som information vid bokning av kommunens
lokaler. Som ett förtydligande omfattas beslutet endast av stadshusets lokaler.
§ 183
Information om Tranås Reumatikerförening
Information av Anneli Kvist reumatikerförbundet bildades 1945 och är indelat i
24 distrikt och 197 föreningar. Antalet medlemmar har ökat från 3 500 till att
idag omfatta 53 000 st. Tranås reumatikerförening bildades 1978 och
har idag 156 medlemmar. Föreningen är livaktig med aktiviteter som
studiecirklar, resor informationsinsatser om kost, praktisk/kroppslig aktivitet
som massage, varmvattenbad och diagnosträffar. Vid arkeologiska utgrävningar
har man hittat skelett med typiska reumatiska ledförändringar som därmed visar
att denna typ av sjukdom har funnits långt tillbaka i tiden.
Idag finns ca 1 miljon reumatiker. Folksjukdomen reumatism är inte bara en
sjukdom utan ett 80 tal olika diagnoser och ännu flera sjukdomstillstånd som
drabbar leder, muskler, vävnader, blodkärl och skelett. Varje år upptäcks ca 200
nya fall av reumatism upptäcks varje år. Sjukdomen debuterar i de flesta fall i
yrkes verksamma ålder. Rehabilitering sker på olika platser utomlands i sol och
värme som resulterar i mindre antal inflammationer, ökad rörlighet, mindre
medicinanvändning m m. Forskning pågår ständigt för att hitta orsaken till
reumatism. I utvecklingen av hjälpmedel har reumatikerförbundet varit mycket
aktiva och medför att nya hjälpmedel ständigt utvecklas. Redskapen har även fått
större spridning genom att även äldre människor med problem i t ex leder och
muskler kan använda dessa.
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§ 183 Övriga information
Christina Engstrand lyfte frågan om tillgänglighet på tåg och om man ställer
krav vid upphandling. Man har nämligen haft mycket dåliga erfarenheter av
tillgänglighet på tåg som trafikerats av andra bolag än SJ. Enligt Bengt E
Carlsson finns punkten om tillgänglighet alltid med vid upphandling av
busstrafik o dyl i kommunen och på länsnivå.
Boktips från Jan Erik Agdur, Armlös, ”benlös men inte hopplös”, Mikael Andersson

Nästa sammanträde i KHR 2009-11-26
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