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Minnesanteckningar 2019-11-08
Information om länsstyrelsens arbete och stöd till kommunerna
Maja Falck, länsstyrelsen, informerar om sitt arbete som utredare inom mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen har
ett nytt uppdrag inom funktionsrätt, kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Konventionen har gällt i Sverige sedan 2009. Den är kopplad till Agenda 2030, de globala
målen för hållbar utveckling.
Med start 2018 har det gjorts en regional kartläggning och därefter en nationell sammanställning av resultatet.
Från Jönköpings län deltog sju kommuner, dock inte Tranås. Slutsatsen blev att man på regional nivå vill arbeta
tvärsektionellt, få ökad kunskap och kompetens samt utveckla arbetet inom arbetsmarknadsområdet. Det finns
också en önskan om att man i samrådsprocessen för en bra dialog med de ideella föreningarna.
Tillgänglighet vid spängerna utmed ån – uppföljning tidsplan
RFF har fått återkoppling på tidsplanen för att förbättra tillgängligheten till spängerna längs Svartån. I ett mejl
informerar park- och griftegårdschef Magnus Berggren om att arbetet med mötesplatser och förbättring av kanter
och avsatser är planerat till våren 2020. Önskemålet från FST är att spängerna ska kunna användas även av
rullstolsburna.
Skrivelse från Region Västra Götaland om tillgänglighetsdatabasen
Region Västra Götaland har skrivit till FST om att en ny version av tillgänglighetsdatabasen kommer att införas år
2025. Enligt uppgift ska den nuvarande databasen försvinna i samband med införandet av en ny version. Den
nuvarande kan kompletteras fram till år 2022. Tillgänglighetsanpassningen längs norra delen av Storgatan
kommer att läggas in den befintliga databasen. RFF beslutar att kommunen tar kontakt med Region Västra
Götaland för att undersöka om befintliga uppgifter kan läggas in i den nya databasen.

Information om skrivelse från FST till kultur- och fritidsnämnden om tillgängligheten på biblioteket
FST har gjort ett besök på stadsbiblioteket för att undersöka tillgängligheten. Efter att flera brister har påtalats i en
skrivelse till kultur- och fritidsnämnden har bibliotekschef Peter Åkesson bjudit in FST till ett möte den 28
november.
Information om möte om Hätte badplats
FST har skrivit till kultur- och fritidsnämnden med anledning behovet av bättre badmöjligheter i Hätte för
rullstolsburna. Diskussion pågår med kultur- och fritidsförvaltningen. RFF anser att frågan är mycket angelägen
och rådet förväntar sig en lösning så att rullstolsburna kan bada i viken sommaren 2020.
Information om möte med Svensk Handel om tillgänglighet i samband med aktiviteter på Storgatan
FST har träffat Svensk Handel, Tranås United och gatuchef Björn Johansson angående placeringen av bord
under den årliga långloppisen och liknande evenemang. Önskemålet är att Storgatan ska kunna stängas av och
FST betonar vikten av att ledstråket hålls fritt. Tranås Uniteds vd Pär-Anders Davidsson har uppgett att
deltagarna ska uppmanas att inte placera bord på ledstråket.
Mötestider 2020
RFF beslutar om följande mötestider för år 2020: 14 februari, 22 maj, 11 september, 13 november.
Övriga frågor
Agnetha Karlsson informerar om att slingan runt Illernsjön ska tillgänglighetsanpassas ytterligare. Även ett stråk
vid Örsbäcken ska anpassas så att permobiler och rullstolar kan ta sig fram.
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