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Kommunala handikapprådet
i Tranås kommun

Plats och tid
2009-11-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2009-11-26

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset
Kl 13.00 – 14.00

Beslutande:
Christina Engstrand, DHR, ordförande
Jan Borg, MHN
Jan Erik Gustavsson, Socialnämnden
Lars Gärskog, MHN
Arne Agardsson, HLF
Solveig Dittmer, HLF
Cecilia Lindén, SRF
Anneli Kvist, Reumatikerna
Agneta Dahl, Astma & allergiföreningen
Jan Erik Agdur, DHR
Inger Palm, HRF
Icke närvarnade
Tore Pramgren, Leif Andersson, Hanna Hellgren, Inger Selleby och Leif Nise.
Övriga
Claes Lindell, handläggare
Utses att justera:

Arne Agardsson

Justeringens
tid och plats:

Tranås kommun, KLK, stadshuset

Paragraf:

§ 184 – §193

Sekreterare:
Claes Lindell
……………………………………………………………………….….……….
Ordförande:
Christina Engstrand
.………………………………………………………….…………….........…….
Justerare:
Arne Agardsson
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……………………………………………..………………..……………….….

§ 184
Sammanträdet öppnas och val av justerare
Ordföranden hälsade ledamöter och inbjudna välkomna.
För att justera dagens protokoll valdes Arne Agardsson
§ 185
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Efter genomgång av mötesprotokoll 2009-10-22 anmäldes inga ändringar
eller synpunkter varför detta godkändes utan erinran.
§ 186
Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet lästes upp och godkändes med tillägg.
Information av Cecilia Lindén om hjälpmedel för synskadade.
§ 187
Sammanträdestider 2010
Förslag; 4.2, 8.4, 27.5, 26.8, 7.10 och 25/11. Samtliga sammanträden är
inplanerade på torsdagar med start kl 13.00.
§ 188
Stadsvision ur ett tillgänglighetsperspektiv
På begäran av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har KHR; s
handläggare Claes Lindell arbetat fram ett underlag om tillgänglighet i
kommunens stadsvision 2010-2030. Genomgång av utkast till stadsvision
genomföres och lämnades utan erinran. SHR kommer att behandla underlaget
och inkomma med eventuella kompletteringar. Eventuella kommentarer, tillägg
och liknande kan lämnas till handläggaren före 20091231. Önskemål om att
förbättra kontakten mellan stadens västra och östra stadsdelar diskuterades.
Kommunen har för detta ändamål förvärvat stationen och närliggande mark för
att kunna arbeta med denna inriktning.
§ 189
Kontaktperson för frågor om tillgänglighet i SHR
Önskemål att kontaktperson bör finnas för frågor om tillgänglighet och som
berör flera funktionshinder. Vid sammanträdet i KHR valdes Christina
Engstrand SHR.
§ 190
Handlingsplan för KHR`s 2010
Med utgångspunkt från fastställd budget för 2010, 73 400 kronor beslutade KHR
att respektive förening i SHR får i uppdrag att lägga fram förslag på aktiviteter
och liknande till nästa sammanträde 2010204. Om möjligt skall uppgift om
kostnaden finns med i underlaget.
§ 191
Handlingsplan för 2011
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För att kunna ligga i fas med vårens budgetarbete och beslut om budget 2011 vill
KHR redan nu uppmana samtliga föreningar i SHR att ta upp frågan och
diskutera aktiviteter och liknande som man vill genomföra 2011. Om möjligt
skall uppgift om kostnaden även finns med i underlaget.
§ 192
Information
a) Projekt elljusspår Stoeryd.
Projektgrupp med företrädare för Din Bostad, Tranås kommun och ABF,
arbetar med att återinviga elljusspåret vilket varit möjlig genom beslut att
kultur och fritidsförvaltningen att tillföra medel för reparation av
anläggningen. Invigningen kommer ske under januari månad 2010.
b) Hälsans stig
Presentation av projekt ”Hälsans stig” genomförs under 1; a kvartalet 2010.
Tanken är att erbjuda både offentliga och privata aktörer att stödja
projektet. Målsättningen är att öka intresset för promenader och även kunna
erbjuda en vandringsstig som uppfyller kraven från hjärt- och lungsjukas
riksförbund. Invigning planeras under 2; a kvartalet 2010.
§ 193
Presentation av hjälpmedel för människor med funktionshinder som
gravt synskadade
Cecilia Lindén presenterade talboksläsaren som uppfanns 1955. Informationen
som ursprungligen lagrades på rullband, därefter på kassett och idag på cdskivor. Dagens talboksläsare sk DAISY-spelare är konstruerad av svenska
uppfinnare. Informationen i morgondagens talboksläsare kommer att kunna
laddas hem från nätet, lagras i ett internt minne. Detta innebär att man har får
större lagringskapacitet och tillgång till ett bredare utbud utan geografiska
gränser.
Ljudboken; utgiven på cd-skivor kan lånas av alla på biblioteket.
Talboken; framställs av talboks- och punktskriftsbiblioteket och bibliotekstjänst
skyddas av 17 § upphovsrättslagen. Talboken får endast lånas av människor med
olika funktionshinder som t ex dyslektiker, gravt synsvaga och människor som
har svårt att hålla i en bok. Cecilia presenterade en mängd olika funktioner som
användaren kan använda för olika ändamål, högre lägre/hastighet komprimerad
text, information om spelartid mm. Genom ett stort intresse för talböcker främst
från Ingegärd och Torild Corne samt Ulla Phil har Tranås stadsbibliotek efter
Jönköping flest talböcker i Jönköpings län.
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