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§ 114
Sammanträdet öppnas och val av justerare
Ordföranden hälsade ledamöter och inbjudna välkomna.
För att justera dagens protokoll valdes Leif Andersson
§ 115
Godkännande av dagordning med eventuella tillägg
Dagordning för KHR möte lästes upp och godkändes.
§ 116
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Efter genomgång av föregående mötesprotokoll lades detta till handlingarna.
§ 117
Angående fortsatt utnyttjande av varmvattenbassäng
Möjligheten att med utgångspunkt från sitt eget funktionshinder utnyttja
anläggningen har undersökts. Resultatet visar att anläggningen fungerar bra för
människor med hjärt- och lungproblem, olika reumatiska hinder men betydligt
sämre för människor med funktionshinder och olika funktionsnedsättningar
efter en stroke. Sistnämnda grupper har förmodligen störst behov av varmbad
vilket också återspeglas i att antalet badande är färre idag än som var anmälda
från början. För att även kunna bereda denna grupp människor möjligheten att
utnyttja varmvattenbassäng måste vissa åtgärder vidtas.
KHR beslutade
att uppdra åt sekreteraren i KHR att kontakta ägaren till badhotellet för en
diskussion om hyresavtal
att diskutera åtgärder som innebär att även människor med rörelsehinder får
möjligheten att utnyttja varmvattenbassängen.
§ 118
Offentlig handikappanpassad toalett m m
Nuvarande lösning med toalett i varuhuset ICA Kvantums lokaler uppfyller inte
kravet för tillgänglighet. Flera åtgärder krävs för att detta krav skall uppnås.
KHR kan på begäran konsulteras i frågan.
Beträffande byggnation av en framtida kommunal offentlig handikappanpassad
toalett anser KHR att denna skall placeras centralt, som separat byggnad, med
möjlighet att kunna se byggnaden från samtliga håll. Studier har visat att
placeringen har en avgörande betydelse för att minska olägenheter som tillhåll,
skadegörelse och klotter. Beträffande skötsel bör även andra alternativ utöver
kommunal skötsel undersökas. Flera goda exempel visar att ideella föreningar
ex idrottsföreningar genomför uppdraget på ett fullt tillfredsställande sätt.
KHR beslutar
att uppmärksamma ICA Kvantum och Tekniska nämnden på att toaletten inte
uppfyller kravet på tillgänglighet.
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att Tekniska nämnde redovisar vilka åtgärder som genomförs för att förbättra
tillgängligheten och städningen
att uppmärksamma ICA Kvantum på att klagomål på städning av toaletten har
framförts till KHR
att önskemål om att en centralt belägen offentlig handikappanpassad toalett
byggs under 2009 och att medel disponeras från 2011 års investeringsbudget
att ärendet om byggnation och finansiering av centralt belägen offentlig
handikappanpassad toalett skickas för yttrande till kommunstyrelsen
§ 119
Utbildning av hemtjänstpersonal mm
I samband med att tjänsten som syn och hörselinstruktör togs bort skulle
utbildning av hemtjänstpersonal genomföras.
KHR önskar en redovisning av vilka insatser som genomförts.
KHR bedömer att komplikationer kan inträffa för hjälpbehövande då varken
ansvarsfrågan eller vilka uppdrag som ingår i uppdraget mellan kommunen och
landstinget. Frågan bör klargöras närmare.
Frågan om stöd och hjälp diskuterades. KHR anser att även patientföreningar
har ett ansvar att bistå med hjälp och stöd.
Utöver utbildning av hemtjänstpersonal, diskuterades ansvarsfrågor, bemötande,
behov av kunskap, inom ramen för socialnämndens målstyrningsdokument i
äldreomsorgen.
Vissa brister togs upp för en diskussion, t ex att överenskommelser mellan
personal och vårdtagare, regler för användning av huvudnyckel, bemötande och
olägenheter av rök. Frågan om rökning är tillåten under den tid personalen
förflyttar sig mellan vårdtagarna diskuterades och bör utredas närmare.
Christina Engstrand önskade information om socialnämndens projekt med
bakgrund till motion från Anita Hellgren om ”ökad personlig service och
brukarinflytande” med målsättningen att ge brukarna en större valfrihet.
Mats Antonsson lovade att medverka till att projektet redovisas på KHR´s
sammanträde 20081128.
KHR beslutar
att KHR tar initiativ till en diskussion, mellan berörda tjänstemän på
socialtjänsten och KHR´s beredningsgrupp, om brister, påpekanden för att hitta
lösningar på problemet.
att frågan om utbildning av hemtjänstpersonal, vilka uppdrag som kommer att
innefattas och ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och landsting inom
ramen för arbetsbeskrivning för syn och hörselinstruktör redovisas av
socialtjänsten
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att underlag för yttrande skickas till socialnämnden och Jönköpings läns
landsting för att klargöra vilka uppdrag som Tranås kommun respektive
landstinget har för hjälp till personer med syn och hörselproblem.
att frågan om s.k. ”förflyttningstid” kan betraktas som arbetstid skickas till
personalavdelningen för yttrande
att i det fall som ”förflyttningstid” betraktas som arbetstid och rökning därför
inte bör tillåtas uppmana socialtjänsten att informera berörd personal om
olägenheter då problemen är speciellt stora för människor med astma allergi och
överkänslighet.
att framföra ett önskemål till Mats Antonsson om att projektet
”ökad personlig service och brukarinflytande” redovisas vid rådets
sammanträde i november
§ 120
Angående sjukresor och färdtjänst
Klagomål på planering och logistik av sjukresor, med långa väntetider i
kombination med olägenheter för äldre sjuka människor diskuterades.
Kvalitén på sjukresorna måste förbättras och bedömas med utgångspunkt från
vad som är bäst för kunden. Tore Pramberg redovisar resultatet efter samråd
med landstinget vid KHR´s sammanträde i november.
§ 121
Information om tillgänglighet på kommunens hemsida
För att information om tillgänglighet skall vara lätt att hitta har symbolen för
tillgänglighet placerats på startsidan för kommunens hemsida. Sökfunktionen
har fått bra respons från människor med funktionshinder som besöker vår
kommun och behöver informationen. I kommunens utvecklingsarbete av
hemsidan som sköts av Tranås United önskar vi därför att symbolen och
nuvarande placering på startsidan även i fortsättningen får finnas kvar.
KHR beslutar
att stödja förslaget om att symbol för funktionshinder och symbolens nuvarande
placeringen på kommunens startsida får finnas kvar.
att KHR`s yttrande skickas till Tranås United

§ 122
Inventering av tillgänglighet
Sekreteraren redogjorde för kommunens arbete och regeringens målsättning att
Sverige skall vara tillgängligt år 2010. Tillgänglighetsarbetet har pågått sedan
2006 som plusarbete. Från 2008-07-31 saknas beslut om hur kommunen avser
att bedriva tillgänglighetsarbetet i fortsättningen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax/e-post

P

573 82 Tranås

Stadhuset

Vx: 0140-681 00

0140-176 50

1

tranas.kommun@tranas.se

KHR ser allvarligt på att kommunen inte prioriterar tillgänglighetsarbetet,
tillvaratar erfarenhet/kunskap efter 2 års arbete. Vidare att pengar som
investerats av kommunen på närmare 100 000 kr inte kommer att utnyttjas.
Tillgänglighet i vårt samhälle är en angelägen fråga för människor i våra
medlemsorganisationer och för en allt äldre befolkning. Att genomföra åtgärder
som förbättrar tillgängligheten har visat sig vara en bra investering inför
framtiden.
Oavsett om frågan får en lösning eller ej kvarstår statens krav på kommunen att
inventera tillgängligheten till 2010.
KHR beslutar
att behovet av inventering av tillgänglighet är angeläget och skall prioriteras
att möjligheten att slutföra inventeringsuppdraget undersöks genom ekonomiskt
bidrag från berörda förvaltningar
att skicka ärendet till Ks för yttrande hur man avser att lösa arbetet med
kommunens tillgänglighetsarbete
§ 123
Yttrande planer; detaljplan för kv. Snäckan
KHR har inga erinringar mot planen men lämnar följande kommentar
beträffande pkt 5.3.2 GC-väg. Att tillgängligheten till GC- nätet inte försämras
genom annan byggnation.
§ 124
Övrig information
a) Framkomlighet på Storgatan
Flera snubbelolyckor och liknade incidenter har inträffat av felaktigt
placerade s.k. trottoarpratare. Även varor/artiklar från vissa affärer har
placerats ut på trottoaren längre än 1 meter från husfasaden enligt den
överenskommelse som finns. Människor med funktionshinder, främst
blinda och synsvaga, kräver en struktur för att få en trygghet i vardagen
varför oordningen ställer till problem. KHR har åter uppmärksammat
svensk handel och kommunen på problemet.
Sekreteraren kommer att diskutera olycksrisken med trottoarpratare, som
KHR anser att man skall ta bort, vid Tranås City Grupp (TGC) sammanträde den 29.10. Flera alternativa lösningar finns som eliminerar olycksrisken men tillgodoser reklambehovet. Även möjligheten att hitta lösningar
på att förbud och överenskommelser efterlevs kommer att diskuteras.
Redovisning av resultatet efter mötet med TCG redovisas vid KHR`s
sammanträde i november.
Frågan om säkerhet på övergångsställen diskuterades och kommer att
uppmärksammas i ett samarbetsprojekt mellan polis, KHR,
trafiksäkerhetsrådet MHF och NTF.
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b) Utformning av övergångsställen
Samråd om frågor kring tillgänglighet t ex på övergångsställen kommer att
ske tillsammans med kommunens gatuchef under november. Resultatet
redovisas vid kommande sammanträde i KHR i nov.

c) Teaterpjäs trilogin
Att arbetet med attityder och bemötande till människor med
funktionshinder är utomordentligt viktig. Kommunens projekt ”från
rampfeber till rampljus” där kommunens personal och politiker var
engagerade, var en stor framgång. KHR har diskuterat med skolledningen
hur information om funktionshinder, bemötande och attityder skall kunna
ingå i skolundervisningen.
Idag genomför KHR i samarbete med gymnasieskolan ett teaterprojekt om
attityder och bemötande. Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och
kommer att utvecklas ytterligare.
Som ett led i detta arbete har representanter från KHR och Västra Vux sett
teaterpjäsen ”Boogie för benlösa” om funktionshindrade ungdomars
problem (Cp-skada, ryggmärgsbrock och autism) att komma in i vuxenlivet
skriven av Gunilla Boethius.
Intrycken och behållningen var i allt väsentligt goda varför möjligheten att
kunna visa pjäsen under 2009 skall undersökas
KHR beslutar
att KHR ställer sig bakom en förstudie om möjligheten att i samarbete med
skolledningen visa pjäsen ”Boogie för benlösa” 2009
att KHR;s beredningsgrupp fortsätter samtalen med skolledningen hur
informationen om funktionshinder, bemötande och attityder skall kunna
implementeras i skolundervisningen.
att undersökning genomförs i kommunens högstadieskolor hur man arbetar
med funktionshinder, bemötande och attityder
§ 125
Pågående handläggning av ärenden
a) Hänvisningsskylt vid stadshuset
b) Belysning vid Norrmansplan
c) Åtgärder vid Stig Hjelmqvisttunneln
d) KHR`s medverkan i kommunens skyltgrupp!
e) Angående tillgänglighet till butiker Expertbutiken
f) Pkt. 5.2; Uppföljning av kostnad och kvalitet för särskild
kollektivtrafik
Sammanställning om ”särskild kollektiv, aktuellt läge”, bifogas.
KHR`s ledamöter ombeds ta del av materialet och redovisa synpunker i
samband med KHR;s sammanträde 2008-11-28 då Anders Rocen
kommer att vara inbjuden.
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g) Pkt 16.1; Åtgärder för funktionshindrade, budgetdirektiv
Anmärkning:
Pengar som avsätts för handikappverksamhet skall inte vara speciellt
utmärkta med särskilt påpekande.
h) Pkt 5.5; Tillgänglighet Illern reservatet
Inventering av tillgängligheten av Illernreservatets 4,5 km stig har
genomförts. Av fler anledningar som t ex standard, beläggning o
bristande underhåll finns svårigheter för människor med hjälpmedel
som permobil, trehjuling att ta sig fram. Stigens standard, stenar rötter o
liknande kan även innebära en olycksrisk vid ”joggning”. Standard på
Illernreservatets stigar och möjligheten att förbättra tillgängligheten för
människor med rörelsehinder kommer att diskuteras vid nästa sammanträde i reservatsgruppen. Arbetet med att undersöka tillgängligheten på
kommunens övriga stigar pågår.
i) Pkt 1.2; Information i skolorna med hjälp från
handikapprörelsen
En diskussion hur information om funktionshinder skall ske till eleverna
i kommunens skolor har inletts med kommunens skolchef. Sekreteraren
kommer att arbeta vidare med ärendet och även undersöka skolverkets
syn på en schemalagd information.
Övriga frågor
Vid KHR`s sammanträde den 28/11 kommer Cecilia Lindén, SRF
Tranås, att på presentera verksamheten.
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