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Minnesanteckningar 170512
1. Föregående minnesanteckningar
Punkt 2, skylt till FST:s lokaler. Förtydligande att tillstånd för skylt skall sökas av FST.
Punkt 3, tillgänglighetsdatabasen. FST har pratat med arbetsförmedlingen och inget mer bidrag går ut
för samordnarens tjänst. Arbetet med att uppdatera databasen kommer inte kunna fortsätta. Ärendet
diskusteras vidare under punkt 5 på dagen möte.
Punkt 4, Svar om nyckelpersoner på kommunens förvaltningar. Alla har ej svarar trotts påstötning,
Christina Engstrand berättade om att FST har tagit fram en broschyr om deras arbete. Den skall skickas
ut till dem som är anmälda som nyckelpersoner och sekreteraren skall stöta på
kommunledningsförvaltningen, socialtjänsten samt kultur- och fritid att de inkommer till nästa
sammanträde med nyckelpersoner.
Punkt 7, Östanåparken. Punkten påtalades för samhällsbyggnadsförvaltningen och åtgärderna med att
bredda spången samt påbyggnad av kant är genomfört.
Punkt 9, Belysning vid övergångställe vid Preem. Ärendet finns som uppdrag på tekniska nämnden,
tillsammans med NTF ser de över alla övergångsställen samt att ärendet finns som en punkt på
samhällsbyggnadsförvaltningens styrkort.
2. Remiss Arena Tranås
Christina Engstrand önskar att FST får ta del av remissen och får yttra sig gällande Arena Tranås.
3. Ledstråk uteserveringar/trottoarpratare-uppföljning
Synpunkter framfördes på att uteserveringarna blockerar ledstråken utmed Storgatan. Detta skall
byggnadsnämnden som beviljar lov för uteserveringar beakta. Även olika skyltanordningar ställs ut på
trottoarer och ställs för nära så att ledstråken inte kan användas fullt ut. Viktigt att det beaktas när
tillstånd för olika arrangemang ges. Sekreteraren informerar om att det skrivs in som villkor vid yttrandet
till polisen men att arrangörer inte följer anvisningarna. Att följa upp tillståden är polisens sak att göra
däremot kan vem som göra en polisanmälan.

En okulärbesiktning skall göras och att man får söka tillstånd årsvis för trottoarpratare, beachflaggor eller
andra anordningar. FST föreslår att kommunchef och kommunstyrelsens ordförande gör en skrivelse om
betydelsen för att följa tillstånden, gestaltningsprogrammet och de lokala ordningsföreskrifterna.
4. Hörselinstruktör-Teleslingor i allmänna lokaler
Annelie Kvist tog upp frågan gällande hörselinstruktör och att kommunfullmäktige avslog motionen,
ärendet kommer inte drivas vidare, behovet kvarstår.
Inventering av de allmänna lokalerna har gjorts, Helene Olausson får i uppdrag att rapportera vilka som
är klara och vilka som inte har installerat hörselsslinga. En mobil slinga finns att låna i receptionen på
Stadshuset.
5. Extratjänster
FST redogjorde för samordningstjänsten och att den försvinner till halvårsskiftet 17. FST önskar därför
att Tranås kommun undersöker om det går att få en s.k ”extra tjänst” via arbetsförmedlingen som
fortsätter att driva arbetet framåt med tillgänglighetsdatabasen m.m.
Idag håller samordnaren ihop arbetet som bedrivs av 1-3 personer från arbetsförmedlingen
Personalavdelning får i uppdrag att titta på om ev en ”extra tjänst” kan inrättas och vad det skulle kosta
kommunen. Om det finns ärenden på kallelsen som rör hörselnedsättning skall Helena Olausson kalls till
mötet, Helena sitter idag som ersättare i RFF rådet.
6. Publicering av minnesanteckningar på Tranås kommuns hemsida
Ett önskemål finns att publicera minnesanteckningar och annat om RFF rådets arbeten. Sekreteraren
visade och föreslog att man lägger det i anslutning till tillgänglighetsarbetet på hemsidan. Ärendet har
lyfts med Tranås United och det bör kunna byggas upp ganska omgående.
7. Övrigt
Tillgänglighet Stadshuset.
Sekreteraren presenterade arbetet gällande tillgängligheten runt Stadshuset. Stora trappan kommer att
plockas om och kompletteras med en ramp. Ytterdörren med karm kommer att bytas ut (en kopia)
kommer att återsättas med automatisk dörröppnare. Karmen flyttas ut och breddas så att den klarar en
rullstol/permobil. Trappan kommer att planas ut upp mot ingången så att det blir en ramp och det blir
raka vägen in i entrén.
På baksidan kommer trappan ersättas med en ramp och marken kommer att höjas upp så man kan
komma ut på bryggan i anslutning till uteplatsen med rullstol/permobil.
Upphandling
Christina Engstrand ställer en fråga gällande krav vid upphandling. FST önskar att man tar med
tillgänglighetsaspekten när Tranås kommun upphandlar externa lokaler. Har varit svårt att ta sig till vissa
verksamheter som kommunen hyrt in hos externa fastighetsägare. Även att tänka på dofter och annat
som kan framkalla allergier vid upphandling av lokalvård eller liknande.
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla en motion om att utbilda alla i kommunal upphandling och FST
önskar att bli inbjudna till den utbildningen.
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