
PERSTORPS KOMMUN

Handikapprådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   1 (8)

2018-05-14

Utdragsbestyrkande

 

Plats och tid Sammanträdessal Karpen, Kommunhuset, Perstorp kl. 15.00 – 16.10

Beslutande Elisabeth Holmer, SN, ordförande § 8
Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande
Leif Nilsson, SRF
Tommy Karlsson, Neuroförbundet
Birgitta Berg, RSMH
Anica Jensen Lantz, Neuroförbundet, tjänstgörande ersättare
Anette Lantz, BUN §§ 8-12
Ulla-Britt Brandin, BN

Övriga deltagande Ulla-Britt Nilsson, FUB
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef §§ 8-12
Stefan Franzén, kommunikatör §§ 8-11
Anders Ivarsson, sekreterare
Tolkar

Utses att justera Linda Gottschalk och Anica Lantz Paragrafer 8-15

Underskrifter Sekreterare
Anders Ivarsson

Ordförande
Elisabeth Holmer § 8                     Linda Gottschalk § 9-15

Justerande
Anica Lantz
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KHR § 8

Socialkontorets entré
Kjell Hedenström informerar om bakgrunden där skyddsombuden hade 
begärt att entrén skulle göras säkrare. Det kunde konstateras att entrén 
inte var anpassad för rullstolsburna, varken vad gäller svängradie eller 
höjd på disken. Samtidigt har diskussionen om receptionen gått vidare. 
Det finns i princip idag tre olika receptioner; växeln, kontaktcenter och 
socialkontorets reception. Dessa behöver hanteras i ett sammanhang, 
och det är inte klart vem som har det uppdraget än. Samtidigt pågår en 
utredning kring en ev. flytt av kommunkontoret till hotellet. Vidare har 
kommunfullmäktige beslutat att kommunen inte ska investera i andra 
fastighetsägares byggnader. Sammantaget kommer inget att göras innan 
det finns ett tydligt beslut om framtiden för kommunkontoret. Att göra i 
ordningen den nuvarande receptionen skulle kosta omkring 100 tkr.

Frågan kommer upp om det inte finns delar som går att lösa som enkelt 
avhjälpt hinder, exempelvis en hörslinga?

Det finns ett otvetydigt behov av att tillgänglighetsanpassa receptionen, 
och den nuvarande socialreceptionen tillkom något hastigt. Om det inte 
blir en flytt av kommunkontoret kommer en förändring att behöva ske i 
nuvarande lokaler. Om det blir en flytt kommer den att ske tidigast 
2021, kanske ännu senare.

Handikapprådet beslutar 
att    tacka för informationen 
__________
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KHR § 9

Skyltar och gatupratare
Kjell Hedenström instämmer i kritiken mot hur gatupratare och andra 
skyltar ställs ut. Det finns riktlinjer från byggnadsnämnden när det gäller 
hur gatupratare får placeras, men det är polisen som har tillsynen. Det har 
förekommit att kommunen och polisen har gjort gemensam tillsyn. Ev. 
synpunkter kan gärna framföras till byggnadsnämnden.

Det finns tydligt angivet hur skyltarna ska utformas, men efterlevnaden är 
inte den som önskas. Det vore kanske möjligt att lägga ut information på 
kommunens hemsida.

Brott mot föreskriften kan vara ett tillsynsärende, det kan vara en 
markupplåtelsefråga.

Handikapprådet beslutar 
att    tacka för informationen
__________
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KHR § 10
Tillgänglighet i övergångsstället 
Stockholmsvägen/Postgatan

Kjell Hedenström redovisar att övergången kommer att nollas i 
samband med pågående arbete innan sommaren. I samband med det ses 
övrig asfaltering på platsen över.

Handikapprådet beslutar 
att    tacka för informationen
__________
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KHR § 11
Tillgänglighet på webplats

Stefan Franzén svarar att det stämmer att Readspeaker inte fungerar 
optimalt, men avtalet löper fortfarande. Det är dock uppsagt, och från 
och med i november blir det antingen Funka talande web eller en ny 
produkt från Readspeaker med förbättrad funktionalitet som även kan 
läsa pdf-filer. Det ska inte behöva vara några problem med övergången. 
Översättning till andra talade språk finns för många språk, däremot är 
översättning till teckenspråk ännu inte löst, den kräver fortsatt arbete.

En annan fråga är tillgången till blanketter på hemsidan. Det pågår ett 
arbete med e-tjänster, för att underlätta för den som behöver lämna olika 
typer av uppgifter, antingen direkt på nätet eller genom att skriva ut 
blanketter. Den som uppmärksammar en blankett som är felaktig 
uppmanas att uppmärksamma kommunkansliet på det.

Handikapprådet beslutar 
att    tacka för informationen
__________
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KHR § 12

Information från föreningar, nämnder och styrelser
Byggnadsnämnden
Arbete pågår med pendlarparkering, korsningen 
Järnvägsgatan/Köpmangatan och Torggatan. Parkeringen beräknas bli 
klar i slutet av maj månad men Trafikverket har kommit med en del 
synpunkter.

Idrottshallen är snart färdig, liksom badet där den nya fina rutschkanan 
går på två håll med ett ”stoppbadkar”, för att den som åker inte ska fara 
ut i bassängen. Om någon månad ska nämnden få komma på visning. 
Slutbesiktningen skulle ha varit imorgon, men några pumpar har blivit 
försenade. Den 1 juni ska det vara klart. 

Kultur- och fritidsnämnden
Det nya är badet och vattenrutschkanan, med grunda 
uppsamlingsbassänger för att alla ska landa säkert. Vidare är alla väldigt 
spända på idrottshallen, och har stora förväntningar. 
Bokningar för nya hallen kommer att handhas av fritidschefen, hallen är 
tänkt som en bollhall, med en mindre B-hall också, där alla ska komma in 
överallt.
Fråga kom upp om tillgänglighet på Hälsoteket, i form av 
kontrastmålning, utrymningsvägar etc. Kjell Hedenström och Anette 
Lantz tar med sig frågorna. 
Frågan om kontantfritt på badet tas upp, och om det är möjligt att ha en 
mindre växelkassa för dem som behöver.
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Handikapporganisationerna
Det finns viss irritation över att tillgängligheten vid badet inte alltid 
fungerar, organisationerna har med bidrag från kommunen skänkt en 
rullator och två käppar som kan användas av gästerna. Det har kommit 
önskemål om lift med segel som kan användas på Ugglebadet och 
Ugglehallen. 

Kommunstyrelsen
Ikväll hålls ett öppet möte om översiktsplanen. Vidare pågår arbetet kring 
en ev. flytt av kommunkontoret. Fråga kommer upp om möjligheterna att 
tillgänglighetsanpassa ett ev. kommunkontor vid hotellet, en ev. flytt 
skulle innebära en större ombyggnad med helt ny entrédel som vore helt 
tillgänglighetsanpassad. Svaret väntas först framåt hösten.

Handikapprådet beslutar 
att    tacka för informationen
__________

KHR § 13

För kännedom

Information i delgivningspärmen noteras. På fredag 18 maj hålls en 
visning av en bil anpassad för rullstol, på Torget kl 10-11.

_____

KHR § 14

Förslag till tema för nästa möte

Idrotts- och sporthallar föreslås som tema, med studiebesök om det 
är möjligt.

_____
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KHR § 15

Övriga frågor

Nästa möte hålls enligt planeringen den 17 september.

_____
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