Kommunala handikapprådet
i Tranås kommun

Plats och tid
2008-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesrum Tranan 1, Stadshuset
Kl 13.00 – 16.00

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

Utses att justera:

Jan borg

Justeringens
tid och plats:

Tranås kommun, stadshuset

Paragraf:

§ 126-143

Sekreterare:
Claes Lindell

…………………………………………….…….…

Ordförande:
Bengt E Carlsson

……………………………………………………….

Justerare:
Jan Borg

…………………………………………….…………

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdag

Kommunala handikapprådet i Tranås kommun
Datum för anslags;

Datum för anslags,
uppsättning

2008-12-22

Datum för anslags,
nedtagning

2009-01-19

Förvaringsplats för
Protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

…………………………………………………

____________________________________________________________

§ 126
Sammanträdet öppnas och val av justerare
Ordföranden hälsade ledamöter och inbjudna välkomna.
För att justera dagens protokoll valdes Jan Borg

§ 127
Godkännande av dagordning med eventuella tillägg
Dagordning för KHR möte lästes upp och godkändes. Punkt 7,
utbildning av hemtjänstpersonal, utgår och redovisas vid KHR ´s
sammanträde 2009-02-05.

§ 128
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll 2007-11-30 lästes upp. Skrivfel
ändrades men i övrigt godkändes ifrågavarande mötesprotokoll.

§ 129
Angående fortsatt utnyttjande av varmvattenbassäng
Samtal med ägaren till Badhotellet om avtal för att nyttja varmvattenbassängen
2009 kommer att genomföras. Även frågan om möjligheten att komplettera
anläggningen med erforderliga hjälpmedel för människor med svårare
rörelsehinder kommer att diskuteras.

§ 130
Kommuns hemsida, ny version presenteras
Johanna Lind, projektledare på Tranås United (TU) informerade om arbetet med
att ”bygga en ny version” av hemsida. Arbetet har genomförts i samråd med
företrädare för flertalet kommunala förvaltningar. Utöver standardsystem i
webbläsare textstorlek saknas för närvarande hjälpmedel för funktionshinder
som syn, hörsel m fl på hemsidan. Med bakgrund till att frågan om tillgänglighet
är prioriterad är det angeläget att påtala KHR´ s intresse för Tranås United och
undersöka möjligheten att vara representerad.

§ 131
Offentlig handikappanpassad toalett m m
Tranås kommun saknar för närvarande offentlig handikappanpassad toalett med
avseende på öppettid, under hela dygnet och tillgänglighet enligt gällande
lagstiftning. Nuvarande lösning av toalett på ICA genererar höga kostnader över
tiden utan att ärendet får en slutgiltig lösning.
KHR beslutar;
att stödja Bengt E Karlsson motion om att tidigareläggande byggnationen med
medel från 2009 års investeringsbudget
att underlag för val av toalettlösningar och kostnader för byggnation arbetas
fram
att ärendet skickas till Ks au för yttrande

§ 132
Angående sjukresor och färdtjänst, särskild kollektivtrafik
Tore Pramberg Stroke redogjorde för samråd med landstingets sjukvårdsutskott.
om bland annat sjukresor. Bakgrunden är de klagomål som framkommit där
man som brukare konfronteras med problem som långa väntetider, restider, och
incidenter vid kommunikationen mellan brukare beställningscentral. Situationen
är otillfredsställande och bör snarast förbättras. Landstinget bör därför ta fram en
konsekvensutredning ur ett brukarperspektiv för att klargöra situationen. Även
inom färdtjänsten inträffar liknande incidenter och kravet på
konsekvensutredning ur ett brukarperspektiv bör även här genomföras.
Av rapport daterad 20081003 som Anders Rocen, kommunens ekonomistrateg
tidigare presenterat, om ”aktuellt läge för särskild kollektivtrafik”, framgår att
Jönköpings Länstrafik AB (JLF) har uppmärksammats på klagomålen och
påbörjat ett arbete med att kvalitetssäkra verksamheten. Utbildningsinsatser,
kvalitativ klagomålshantering och uppföljning av kundernas uppfattning om
resor med JLF kommer att genomföras. KHR kommer att hålla sig informerad
om resultatet av de arbetsmodeller som redovisats.

KHR besluta;
att kalla Anders Rocen till KHR `s sammanträde 20090205 för en avstämning
av klagomålshantering, kvalitetssäkring beträffande sjukresor och färdtjänst

§ 133
Förslag på sammanträdestider KHR 2009
Torsdagen den 5 februari
Torsdagen den 14 maj
Fredagen den 4 september
Torsdagen den 26 november
Samtliga sammanträden påbörjas kl. 13.00 om inget annat meddelas
Beslut om sammanträdestider för KHR `s beredningsmöten 2009 kommer att
fattas vid beredningsgruppens nästa sammanträde.

§ 134
Information om tillgänglighet på kommunens hemsida
KHR har tidigare i samråd med berörda tjänstemän diskuterat utformning av
hemsidan från olika funktionshinder. Flera åtgärder har också genomfört som att
symbol med olika funktionshinder/länk till tillgänglighetsdatabas fanns inlagd på
första sidan. Symbolen förenklade möjligheten att hitta information om
tillgängligheten till lokaler m m.
Efter att Tranås kommun gett Tranås United uppdraget att arbeta fram en ny
hemsida har dessa synpunkter inte beaktats.

KH R beslutar
att uppmärksamma Tranås United på KH R`s önskemål om att kunna ingå i
arbetet med att utveckla hemsidan ur ett tillgänglighetsperspektiv

§ 135
Inventering av tillgänglighet i kommunen
Sekreteraren redogjorde för kommunens arbete och regeringens målsättning att
Sverige skall vara tillgängligt år 2010. Tillgänglighetsarbetet har pågått sedan
2006 som plusarbete i kommunen. Från 2008-07-31 saknas beslut om hur
kommunen avser att bedriva tillgänglighetsarbetet i fortsättningen.
KHR ser allvarligt på att kommunen inte prioriterar tillgänglighetsarbetet,
tillvaratar erfarenhet/kunskap efter 2 års arbete.
Oavsett om frågan får en lösning eller inte kvarstår statens krav på kommunen
att inventera tillgängligheten till 2010.
Lars Gärskog informerade om att arbetet med att inventera och genomföra
förbättringar av tillgängligheten i fastigheter o byggnader ständigt pågår i
kommunen.
Statistikuppgifter om tillgänglighet i kommunen kan begäras från kommunens
byggnadsavdelning inom ramen för byggnadsnämndens ansvarsområde
redovisas vid KHR; s sammanträde i februari.

KHR beslutar
att skicka ärendet till Ks för yttrande hur man avser att lösa arbetet med
kommunens tillgänglighetsarbete fram till 2010
att pkt 1.3 enligt handikapplan ”uppdatering och spridning av tillgänglighetsguiden” skickas för åtgärd till samhällsbyggnadsförvaltning

§ 136
Framkomlighet på Storgatan
Vid sammanträde med TCG framförde sekreteraren KHR uppfattning
att trottoarpratare inte skall finnas på trottoarer vid Storgatan då risken för att
förhindra olyckor och incidenter får anses viktigare. Ärendet aktualiserades
1999, då man från kommunens sida underströk näringsidkarnas ansvar för
placering på rätt plats och krav på uppsikt av dessa. Då man ännu inte uppvisas
någon kontinuitet i ordningen bör kommunen ta beslut om att förbjuda
trottoarpratare på Storgatan.
Dock stödjer KHR förslaget på andra lösningar som t ex montering av stolpe el
skyltar till näringsidkare får ses som ett bra exempel.
Då Svensk Handel meddelat att man vidhåller sitt tidigare ställningstagande om
att trottoarpratare skall finnas kvar måste beslutet i avgöras i berörd nämnd.
KHR beslutar
att sk ”trottoarpratare” inte skall tillåtas på Storgatan
att ställa sig positiva till att lösa reklamfrågan genom montering av stolpe
el dyl i planteringen
att skicka ärendet till Ks för yttrande.

§ 137
Utformning av övergångsställen m m
Övergångställen på Storgatan som ”snedställts”, för att få bättre uppsikt på
trafiken, kommer också att anpassas för rörelsehinder, synsvaga och blinda efter
samtal med gatukontoret.
Gatukontoret begär att KHR skall undersöker möjligheten att rangordna
funktionshinder efter hur angelägna åtgärderna är och därmed uppnå en struktur i
genomförandearbetet. KHR skall undersöka möjligheten att arbeta fram ett
förslag på rangordning av funktionshinder.
KHR beslutar
att efter handläggning av KHR`s beredningsgrupp och beslut i KHR kommer
prioriteringslista på åtgärder som skall åtgärdas översändas till gatukontoret.
Samråd kommer därefter att ske mellan KHR och gatukontoret.

§ 138
Hänvisningsskylt vid stadshuset m m
Efter beslut av KHR 20080616 §103, skickades ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter
meddelat att Tranås United ansvarar för skyltar, utformning m m.
KHR beslutar
att skicka ärendet till Ks au för beslut om att uppdra åt Tranås United att
genomföra åtgärder om utformning och placering av hänvisningsskylten

§ 139
KHR;s medverkan i kommunens skyltgrupp
Från den 28.4 handlägger Tranås United ärenden om utformning av skyltar,
estetik och anpassning för funktionshinder på Tranås kommuns.
Med bakgrund till detta beslutar KH R;
att bifoga kopia av § 104 till Tranås United med önskemål om att KHS `s bör
ingå i en den skyltgrupp som bildas.

§ 140
Belysning vid Norrmansplan
Utredning om utformning av Norrmansplan finns framtagen. Ärendet finns med i
investeringsbudget för 2014. Platsen upplevs obehaglig att vistas på främst
kvällstid med risker för överfall. Vidare är platsen inte anpassad ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Bengt E Carlsson kommer att ta upp frågan i samråd
med ordförande brottsförebyggande rådet och med otrygga platser i kommunen.
I avvaktan på att ombyggnad genomförs beslutar KHR att framföra följande
förslag på tillfälliga lösningar till tekniska nämnden.
KHR beslutar
att höja belysningsstyrkan, genom byte av lampkupor från matt till klar kupa
att undersöka möjligheten att komplettera platsen med flera belysningspunkter
att häckar o planteringar klipps ur och tuktas
att skicka ärendet till tekniska nämnden för yttrande

§ 141
Angående postlåda för rullstolsburna
Möjligheten för en rullstolsburen att lämna post till kommunen vid stadshuset
diskuterades. Posten kan dagtid lämnas vid stadshuset reception genom att man
tar sig till entré på stadshuset kortsida och därefter använda intern hiss. Postlåda
finns monterad på framsidan av stadshuset. För att nå denna måste
stadshustrappan användas vilket är omöjligt för en rullstolsburen. Vidare sitter
denna monterad på en för hög höjd för att kunna användas av en rullstolsburen.
KHR beslutar
att skicka ärendet för åtgärd till Tranåsbostäder.
att postlåda monteras vid entré på stadshuset kortsida
att montering sker efter gällande råd och riktlinjer
§ 142
Anmälningsärenden
a) Trappa vid Stig Hjelmqvisttunneln bb
Målning av trappnos i trappa vid Stig Hjelmqviststunneln har utförts av
gatukontoret. Samråd med gatukontoret om montering av trappräcke kommer att
genomföras.
b) Tillgänglighet Illern reservatet
Inom ramen för projektet ”Hälsans stig”, vandringsleder och stigar i centrala
Tranås pågår för närvarande arbetet med inventering av standard och liknande.
Inventeringen kommer att sammanfattas och ligga till grund för ett fortsatt arbete
kring tillgänglighet.
c) Information i skolorna med hjälp av handikapprörelsen
Uppdraget innehåller två delar där prevention, med målsättningen att förhindra
att olika funktionshinder uppstår för människor ex syn o hörsel och att arbetet
med att förändra elevernas attityder till funktionshinder. Förslag finns om
vandringsutställning på våra skolor om funktionshinder där eleverna får
möjligheten att träffa handikappföreningarna och kunna ställa frågor om
funktionshinder.
Vidare att utreda möjligheten att kunna genomföra teaterprojekt ”Boogie för
benlösa” om funktionshindrade ungdomars problem och människors attityder i
ett sammanbetsprojekt tillsammans skolan.
Frågan om schemalagd utbildning om att förebygga risken att drabbas av olika
funktionshinder har diskuterats med företrädare för skolverket. Resultat av
arbetet kommer att presenteras under våren.

§ 143
SRF `s verksam för och nu.
Cecilia Linden SRF berättade om den ursprungliga organisationens utveckling
som funnits i hundra år. En stark drivkraft från 23 hantverkare att gå samman
och bilda föreningen 1889 med frågor om rätten till arbete och inkomst till
dagens rättighetsfrågor som likvärdiga medborgare. Att man som synskadad fick
ekonomisk hjälp från bland annat kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd till
ved, hyra och radioapparater som hade storbetydelse för utvecklingen. Till
hjälpmedel som på olika sätt har förbättrat de blindas situation i samhälle kan
nämnas punktskriften, talboken (1955), rullbandspelaren, Daisy kompaktsystem
till dagens Data/IT-utveckling. År 1931 bildades SRF; s lokalförening i
Jönköping. SRF Tranås - Aneby som uppgår till ca 30 medlemmar. På det lokala
planet diskuteras för närvarande frågor som ett bättre, tryggare och aktivare liv,
krav på kostnadsfri ledsagare och en mera flexibel personlig service.

