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Minnesanteckningar 170915
1. Föregående minnesanteckningar
1.4 nyckelpersoner från förvaltningen, skicka mail och förklara att de skall återkomma med en
kontaktperson. Även klf skall utse den personen.
Att skicka protokollet skall skickas till LFF Länsförbundet för funktionsnedsatta, Maria Slotte,
maria.list.slotte@rjl.se
2. Remiss Arena Tranås
Anders Wilander redogjorde för remissförfarandet. Annelie Kvist undrar över när i tiden då det kan vara
en varmvattenbassäng inplanerad. Anders Wilander informerar om att i Steg 3 finns bassängen med i
planeringen. För tillfället är det ute på remiss hos partigrupperna, steg 1 sedan sammaställs remissen
steg 2 och i nästa steg kan det vara aktuellt med remiss till övriga. Man får se det i olika etapper, men
ordförande anser att det är bra att föreningen är med och bevakar ärendet.
3. Återrapportering ang arrangemang, tillstånd och skyltar
Ett brev har författats och skall skickas ut. En okulär besiktning skall göras i maj och inleda mötet med
RFF. Christina Engstrand påtalar att det skall finnas en fri passage från sinusplattan på 70 cm, det blir
svårt att tillgodose på båda sidor då planteringen är nära på den ena sidan. Viktigt att hålla den sidan fri
mot gångstråket. Trottoarpratare skall placeras utmed skyltfönstret och benen skall inte utgöra en
snubbelrisk. Claes Sjökvist och Palle Davidsson kontaktar föreningen och diskuterar hur man skall lösa
framtiden med större arrangemang så man kan tillgodose att arrangemanget är till för alla.
4. Återrapportering Extratjänst
Personalavdelningen har lämnat svar på vad kostnaden är för en extratjänst, Tranås kommun betalar
procentuellt vad PO-pålägget är utifrån den lön som utgår. Ärendet återremitteras till
personalavdelningen där det skall förtydligas och uträknas i kr på en föreslagen lön. Ärendet återupptas
när en ny folkhälsosamordnare är på plats då tjänsten ev. blir handledare för en extratjänst.
5. Återrapportering av protokoll på hemsidan
Sekreteraren visade var man kan hitta RFF:s protokoll på hemsidan, även annan information och länkar
skall finnas gällande tillgängligheten. Skriver man tillgänglighet på hemsidans sökfunktion så hittar man
den här sidan. https://www.tranas.se/kommunpolitik/hallbarutveckling/tillganglighetsarbete.6862.html
6. Humanas Tillgänglighetsbarometer
Christina Engstrand redogjorde för undersökningens resultat och att Tranås inte har fullgjort svaret i
följande undersökning. Christina undersöker vart enkäten går för att säkerställa så att den kommer i
rätta händer nästa gång.

7. Övrigt
Christina Engstrand framförde att evenemangskalendern saknas på hemsidan önskemål om att den
tillskapas eller i någon annan form.
Mötesdatum 2018
Enligt föregående år samma vecka fredagar 13:15 -15:00. Förslag på möten 2018,
2018-02-16, 2018-05-18, 2018-09-14, 2018-11-09.
Teater i Jönköping
Inga Fingal sitter med i HSO Handikappföreningarnas Sammarbets Organ, de arrangerar en teater i
Jönköping på Spiran och Inga meddelar att alla är inbjudna. Man kan ta kontakt med Spira och fråga om
det går att få en buss som går hem efter föreställning.
Nästa möte
Stadshuset, Tranan 1, 2017-11-17, kl 13:15
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