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Minnesanteckningar 180216
1. Föregående minnesanteckningar
Inget att erinra.
2. Naturlekpark
Magnus Berggren park- och griftegårdschef redogjorde för det förslag som finns framtaget och utskickat
gällande den naturlekpark som skall tillskapas i Östanå. Tanken är att bibehålla de naturliga delarna och
att allt skall smälta in i naturen, obehandlat trä m.m.
Björn Thiele(S) teknik och griftegårdsnämnden redogjorde för nämndens synpunkter och beslut som
redan är fattat. Christina Engstrand påtalar att det är viktigt att man ser till att tillgänglighetsaspekten
beaktas vid ett nyskapande te x gunga med ryggstöd. Bengt E Carlsson (S) önskar att man ser över
belysningen utifrån ett trygghetsperspektiv. Att påminna nämnderna om att skicka handlingar innan
beslut till representanter för de funktionsnedsattas olika föreningen så de har möjlighet att avge yttrande
innan beslut fattas.
3. Folkhälsosamordnare – extratjänst
Christina Engstrand redogjorde för den tidigare resursperson som funnits i rådet som inventerat
tillgängligheten och uppdaterat tillgänglighetsdatabasen, ett önskemål om att få en extratjänst skall
undersökas. Agnetha Karlsson, folkhälsosamordnare är anställd under kultur- och fritidsförvaltningen
FST önskar att man tillfråga kultur- och fritid om det finns möjlighet att en extra tjänst kan tillskapas och
ev om folkhälsosamordnare kan vara handledare/kontaktperson. Agnetha kallas till nästa möte som är i
maj. Önskemålet är även att folkhälsosamordnaren som tidigare ingår i RFF rådet som sakkunnig.
4. Länkar på hemsidan
A-M Ljunggren visade hur länkarna har lagts på hemsidan. Tillgänglighetsdatabasen är länkad från
Funktionsnedsattas Samarbetsråd i Tranås som finns på sidan.
5. Placering av marschaller vid arrangemang
Annelie Kvist redogjorde för hur marschaller placeras utmed Storgatan Torget m fl ställen. Annelie har
pratat med de synskadade om problemet, man bör tänka på om det finns andra allternativ men
placeringen är det viktigaste. Problem är störst vid trappor och ingångar. Viktigt att påpeka det i
tillståndsgivningen att placera marschaller intill väggen.

6. Hörselslinga Holavedsgymnasiet
Christina Engstrand anser att det är viktigt att hörselslingan fungerar och att det finns personal som kan
tekniken. Att Holavedsskolan redogör för hur ansvaret ser ut och om slingan fungerar.
Punkt 9 utgår samma fråga.
7. Sammanträdestider 2018
Enligt föregående år samma vecka fredagar, kl 13:15 – ca 15:00. 2018-02-16, 2018-05-25, 2018-09-14,
2018-11-09.
8. Tillgänglighetsinventeringen
Utgår till nästa möte.
9. Besiktning av Storgatan 25 maj
Informationsbrev gällande trottoarpratare m.m. kommer att skickas ut. En okulär besiktning skall ske
utifrån den information som har gått ut och se om näringsidkare efterlever de lagar och regler som
gäller, samling kl 13:15 vid Torget.
10. Övriga frågor
Erik Wahlgren kommer och föreläser och rätar ut frågetecken runt LSS och personlig assistans.
Föreläsningen är gratis och är på Berget i Bergasalen 26 april 14:15-16:30. Representanter från RFFrådet uppmanas att gå.
Björn Thiele informerade om ev framtida tankar om den allmänna toaletten vid Brunnsparkskyrkan.
Nästa möte är 2018-05-25, kl 13:15 samling vid Torget för okulär besiktning.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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