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Datum

2017-09-28

Hässleholms
kommun
Plats och tid: Högalidshemmet, kl. 13:00 -16:00

Minnesanteckningar från kommunala tillgänglighetsrådet
2017-09-28
Närvarande
Helene Larsson (FUB) vice ordf
Irene Nilsson (s)
Karin Axelsson (m)
Mie Levin (HIF Klinten)
Lisen Ekdahl (Demensför.)

Margareta Hedlund (Fibro.)
Hans-Göran Hansson (mp)
Bo Nilsson (HRF)
Birgitta Andersson (NEURO)
Cecilia Miillern-Aspegren (sekt.)

Ej närvarande
Anna-Lena Päkkilä (SRF)
Pia Litbo (s)
Asa Kull Persson (c)
Agneta Karlsson (mp)
Ingvar Malmström (Hjärt- & lung.)

Inledande informationsmöte
Anhörigstrategen Stina Linden berättar om kommunens arbete med anhörigstöd,
se bifogad presentation.
Upprop
Helene Larsson hälsar alla ledamöter välkomna och därefter sker upprop.
Höstens informationsdag
Arets gemensamma informationsdag tillsammans med kommunala
pensionärsrådet går av stapeln den 26 oktober klockan 13-16 på Norra station i sal
Göteborg. Mötets tema kommer att vara bostadsförsörjning och Fredrik Nilsson,
GIS-utvecklare och Gertrud Richter, planchef, är inbjudna att föreläsa. Det
kommer även att ges tid för diskussioner i smågrupper under mötet.
Skånetrafikens råd för serviceresor
Dagordningen för kundrådet respektive politikerrådet är utskickat till kommunens
representanter och på agendan står bland annat finansiering av färdtjänst, egen
beställningscentral, kvalitetsmätningar,·n ra regler för serviceresor samt
trappklättring. Helene föreslår att berörda tjänstemän och representanterna i
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kundrådet har en dialog inför Skånetrafikens rådsmöten för att samordna
eventuella frågor och synpunkter. Sammankallande bör ansvarig tjänsteman på
kommunen vara.

Rapportering från nämndsmöten och samrådsgrupp
Helene rapporterar att det har bildats en ny diabetsförening som kommer att ingå
i samrådsgrnppen. Vidare berättar hon att det kommer att genomföras en
anhörigdag den 6 oktober då föreningarna kommer att vara representerade.
Dagen efter, dvs den 7 oktober, anordnas en hörseldag och Bo Nilsson berättar
att Marie Hav Lundkvist, författare till boken 111.ed rullstol igrönsakshissen är
inbjuden som föredragshållare.
Irene Nilsson informerar om att kommunfullmäktige har fattat beslut om en
trafikstrategi och eftersom dokumentet är omfattande föreslår hon att
kommunens trafikingenjör Veronica Haagen bjuds in till tillgänglighetsrådets
möte i november för att presentera strategin.
Hans-Göran Hansson berättar att kommunfullmäktige även har fattat beslut om
en kommunövergripande grönstrategi samt riktlinjer för bostadsförsörjning.
Dessa styrdokument kommer att diskuteras under det gemensamma
informationsmötet i oktober.
Hans-Göran berättar vidare att BRA, kommunens brottsförebyggande råd,
nyligen har genomfört två trygghetsvandringar i Hembygdsparken. Kommunens
tjänstemän och politiker, representanter från polisen och intresserade medborgare
förde en dialog kring behovet av belysning och andra tillgänglighetsfrämjande
åtgärder.
Tillgängligheten har även varit i fokus under kommunens dialogresa. Cecilia
Miillern-Aspegren berättar att resan har gått till Vittsjö, Tyringe, Bjärnum och
Sösdala. Ett stort antal frågor, synpunkter och önskemål har framförts under
dialogmötena i tätorterna och både Bo Nilsson och Margareta Hedlund berättar
att det finns förväntningar hos medborgarna att kommunen ska åtgärda de brister
som påtalats. Cecilia berättar att kommunen arbetar enligt en viss beslutsgång men
ambitionen är att enkla och effektiva åtgärder ska genomföras så snart som
möjligt. Via webben har du som medborgare möjlighet att både lämna synpunkter:
Synpunkter och klagomål - Hässleholms kommun eller anmäla fel: Felanmälan Hässleholms kommun
Karin Axelsson lyfter frågan om trafiksituationen och tillgängligheten kring
resecentrum i Hässleholm och rådet enas om att dessa frågor ska ställas till
V eronica Haagen vid kommande möte. Till detta möte är även omsorgschefen
Annika Andersson inbjuden för att berätta mer om omsorgsfö1valtningens
omvärlds- och verksamhetsanalys .
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Övrigt
Cecilia får i uppdrag att begära in en analys från nämnderna av måluppfyllelse och
genomförda åtgärder utifrån strategin tillgänglighet och delaktighet för alla.
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott kommer att ta fram ett förslag på
mötesdatum för 2018 som skickas ut med handlingarna till mötet den 16
november.

Handlings-/beslutspunkter
• Cecilia får i uppdrag att begära in analyser av nämndernas arbete kring
kommunens tillgänglighets- och delaktighetsstrategi till mötet den 16
november.

•

•

Rådet beslutar att till kommande möten bjuda in ansvariga tjänstemän för
att få mer information om trafikstrategin och tillgänglighetsåtgärder vid
resecentrum i Hässleholms stad.
Rådet vill även att representanter från kommunens natur- och friluftsråd
bjuds in till nästa års möte för att diskutera tillgänglighet.

~ 4 r2.rrm.
Helene Larsson (FUB)
Vice ordförande
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