Minnesanteckningar Rådet för Funktionsnedsatta (RFF)
Plats och tid: Stadshuset Tranan 1, 2017-02-17 kl. 13.15-14.30
Deltagare: Annelie Kvist, Helen Olausson, Christina Engstrand, Marita Moberg, Evelina Alenäs, Peter Jalinski
Elisabeth Linderfalk, Bengt E Carlsson, Anders Karlsson och Anders Wilander.
Antecknat av: Anders Rosén

1. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar daterade 2016-11-11 läggs med godkännande till handlingarna.

2. Skylt till FST´s lokaler
Fasadskylt- Denna skylt är på plats.
Vägvisning- Efter nödvändiga tillstånd kommer FST att ombesörja att denna hänvisningsskylt kommer
på plats.

3. Tillgänglighetsdatabas
Arbetet med att upprätta och ajourhålla tillgänglighetsdatabasen har FST svaret för genom bistånd av
personer med arbetsmarknadsstöd. Nu kommer de olika stöden att upphöra under fjärde kvartalet 2017.
Efter en diskussion om vad som kan göras för att kunna fortsätta med detta arbete, blir resultatet att FST
ska vända sig till arbetsförmedlingen och efterhöra vilket stöd som kan erhållas i fortsättningen.

4. Svar om nyckelpersoner på kommunens förvaltningar
Enligt kommunens program för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller;
”Tillgänglighetsperspektivet ska finna med i all verksamhet och därför är det viktigt att nyckelpersoner
utses inom varje förvaltningsfunktion. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är respektive avdelningschef
nyckelperson, dessa är, Park/griftegård Lars Sundin, Va/gata Björn Johansson, Miljö och hälsa Fredrik
Skaghammar, Plan och bygg Ingemar Bok och Kost Harriet Malmgren-Svensson(vik), Hanna Welin.
Barn-och utbildningsförvaltningen PA-konsult Elisabeth Mahrs.
Övriga förvaltningar har inte svarat på förfrågan om nyckelpersoner.
Dock ska övriga förvaltningar Socialtjänsten, Kultur-och fritidsförvaltningen och
Kommunledningsförvaltningen även utse nyckelpersoner. Denna punkt översänds till dessa för
besvarande.

5. Information Arena Tranås
Ledamöterna i FST har begärt att få en mer detaljerad information om projektet Arena Tranås. Ks o
Anders Wilander redovisar på storbild skisser daterade 2016-04-21 på tänkt utformning av Arena Tranås
med dess olika etapper 1-3. Projektet består enligt skisserna av bland annat av ny Arena, ny kominerad
matsal – restaurang, tillagningskök, metodkök för restaurangprogrammet. I projektets fortsättning finns
delarna underhåll av befintligt idrottshus, tillgänglighets anpassning och tillbyggnad av Holavedskolans
A del, teoretiska utbildningar. Vidare kan i ett lite längre perspektiv även ingå, varmvattenbassäng,
åtgärder inom badhuset och Folkets parks fortsatta avvändning m m. Alla byggnationer och förändringar
kommer att vara tillgänglighetsanpassade enligt gällande regler, anläggning ska vara en plats för alla.
Tidsplanen är preliminär och vissa delar kan vara på plats till kommunens hundraårsfirande under år
2019 dock är det troligt med en något senare genomförande,

FST önskar att Leif Nise ska vara med som representant från organisationen i det fortsatt arbetet med
Arena Tranås. Denna önskan beviljas inte.

6. Belysning och sandning vid återvinningsstationer
Efter genomgång av denna fråga konstateras att sandningen i allmänhet är bra dock kan eventuellt
belysningen behöva ses över. I sakens natur ligger att anläggningen bör användas i dagsljus för att
sortering ska bli rätt. Denna fråga sänds över till samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom.

7. Östanåparken
Pågående tillgänglighetsarbete i form av hårdgjorda gångstigar, belysning, broar, plantering av buskar
och träd m m är mycket uppskattat av tranåsborna. Dock har träspångarna blivit för smala för rullatorer
och rullstolar/permobiler. Det är mycket behjärtansvärt om träspångarna kan breddas och även utrustas
med upphöjda kanter för att minska riskerna för ”avåkning”. Denna fråga sänds över till
samhällsbyggnadsförvaltningen för beaktande.

8. Utökning av lokal
FST framför behov att få utöka sina föreningslokaler med anledning att det finns föreningar med många
medlemmar som kommer till de olika aktiviteterna och det finns ej använda lokaler i anlutning till
föreningens lokaler. FST uppmanas att kontakta fastighetsägaren AB Tranåsbostäder i ärendet.

9. Belysning vid övergångställe vid Preem
Eventuellt behov av förändring av belysning får hanteras inom ramen för pågående belysningsarbete av
den offentliga miljön som pågår inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

10. Varmvattenbassäng
FST framför att de är väldigt måna om att få till en varmvattensbassäng för möjlighet till rehabilitering
och som också går att kombinera med andra målgrupper. Behovet är stort kring en sådan bassäng.
Efter det att bassängen i Boxholm stängts åker medlemmarna till Aneby för bad i deras bassäng. Denna
fråga behandlas inom projektet Tranås Arena.

11. Övrigt
Fråga 1; Gällande ersättning för resor till och från mötena med RFF. Christina Engstrand meddelar att
denna forma av ersättningar betalas av FST. Frågan är således klar och utgår.
Fråga 2; Gällande att RFF:s protokoll kan publiceras på kommunens hemsida. Sekreteraren ska
undersöka frågan och återkommer. Publicering av protokollen bör iså fall även göras på FST:s hemsida.
12. Nästa möte
Nästa möte med RFF är den 2017-05-12.
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