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Datum

2015-06-04

Hässleholms
kommun
Plats och tid: storstugan, Högalidshemmet, k/15:30-16:45

Minnesanteckningar från kommunala
tillgänglighetsrådets möte 2015-06-04
Närvarande
!rene N ilsson (s) ordf
H åkan Spångberg (sd)
Asa Kull Persson (c)
Hans-Göran Hansson (mp)
Helene Larsson (FUB) vice ordf
Lisen E kdahl (Demensför.)
Mie Levin (HIF Klinten)
Birgitta Andersson (NEURO)

Ingvar Malmström (H järt- & lung)
K enneth Rosen (HIF Klinten)
Margareta Hedlund (Fibromyalgi)
K jerstin Ulfvik Jonasson (D yslexi)
Hauke Hagedom (Dövas förening)
Lars Jönsson (Reumatiker)
Bo Nilsson (HRF)
Cecilia Milllem-Aspegren (sekr)

Ej närvarande
Karin Axelsson (m)
Bodil G ustafsson Larsson (v)
Pia Litbo (s)
Anna-Lena Päkkilä (SRF)

Inledande presentationsrunda
Ordförande !rene Nilsson inleder m ötet med att hälsa alla välkomna. Därefter
följer en kort presentationsrunda där varje ledamot ges möjlighet att berätta om
sig själv.
Samtliga ledamöter och ersättare har bjudits in till detta möte som har föregåtts av
en gemensam träff för pensionärs- och tillgänglighetsråden med information om
Strategisk plan med budget 2016-2019, tillgänglighetsinventering,
b ostadsförsörjningsprogram och omsorgsverksamheten.

Genomgång av rådets reglemente
Nästa punkt på agendan är rådets reglemente och ledamöterna har en inledande
diskussion om rådets ansvarsområde. Ingvar Malmström och K jerstin Ulfvik
Jonasson menar att det är viktigt att rådet fungerar som en naturlig remissinstans.
H åkan Spångberg ställer frågan om rådet endast ska ses som en remissinstans,
eller om rådet även har m öjlighet att själv initiera frågor. Ordförande menar att
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rådet kan vara både initiativtagare och remissorgan. Därefter följer en diskussion
kring vilka frågor och områden som kan vara aktuella för rådet att behandla.
Ledamöterna enas om att det är de övergripande och strategiska frågorna som ska
vara i fokus för rådets arbete. Vice ordförande Helene Larsson påtalar att det är
viktigt att säkerställa att kommunens förtroendevalda och tjänstemän har god
kunskap samt följer gällande lagstiftning inom tillgänglighetsområdet. O rdförande
förtydligar att rådsledamöterna från omsorgsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden har ett ansvar för
att löpande bevaka tillgänglighetsfrågan inom sina verksamhetsområden.

Hässleholms stad 2030
Hans-Göran H ansson påpekar att den fördjupade översiktsplanen för
Hässleholms stad är ute på remiss och han tycker att rådets ledamöter ska ta
tillfållet i akt och tycka till om förslaget.
Teckenspråk
Hauke Hagedorn ställer en fråga om kommunens stöd till ensamboende äldre
som endast talar teckenspråk. Tidigare har det funnits stöd och träffar för denna
grupp. Ingvar berättar att HRF, Hörselskadades riksförbund, har en studiecirkel i
H ässleholm som heter Teckm som stöd.
Val till rådets arbetsutskott och fastställande av mötesdatum
Nästa punkt på dagordningen är val av ledamöter till tillgänglighetsrådets
arbetsutskott. Ordförande föreslår enligt bilagan på dagordningen att
arbetsutskottet ska bestå av två rådsledamöter som representerar kommunens
förtroendevalda och två rådsledamöter från organisationerna för de
funktionsnedsatta. Det ska även utses två plus två ersättare tillledamöterna i
arbetsutskottet som inträder vid frånvaro.
Rådet väljer följande ledamöter till utskottet:

Ordinarie
!rene Nilsson (ordf)
Helene Larsson (v.ordf)
Karin Axelsson
Anna-Lena Päkkilä

Ersättare
Hans-Göran Hansson
Lisen E kdahl
Pia Litbo
Bo Nilsson

Därefter fastställs höstens sammanträdesdagar.
20 augusti, kl 14.30
1Oseptember, kl 13
22 oktober, kl 14:30
12 november, kl 13

KTR:s arbetsutsko tt
KTR
KTR:s arbetsutskott
KTR
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Fokusområden och teman
Den avslutande punkten på dagordningen är förslag på teman för rådets arbete
under hösten. Helene och Kjerstin vill gärna ha en presentation och diskussio n
kring kommunens nya hcmsida. Gruppen föreslår att kommunens projektledare
för Framtidens webb, Magnus Lindstrand, bjuds in till ett möte under hösten.
Ytterligare förslag på teman är fårdtjänst, Skånetrafiken och parkeringstillstånd.
Ä ven skolverksamhet, stations- och stadsutveckling är intressanta områden för
rådet att diskutera. !rene föreslår även att information från omsorgschefen,
Annika Andersson, kan vara en stående punkt. Det kan också bli aktuellt att bjuda
in nyckelpersoner från andra förvaltningar och bolag till rådet.
Presskonferens och minnesanteckningar
Helene föreslår att rådet ska kalla till en presskonferens för att informera om sitt
arbete. Ordförande och vice ordförande får i uppgift att ordna presskonferensen.
!rene berättar att minnesanteckningarna kommer att gå upp som ett
anmälningsärende till kommunstyrelsen. Anteckningarna kornmer även att finnas
på kommunens hemsida.
Avslutningsvis tackar Irene för visat intresse och tillönskar alla en skön sorrunar.
Handl ings-/beslutspunkter
• Ledamöterna enas om att det är de övergripande och strategiska frågorna
som ska vara i fokus för rådets arbete.

•

Rådet väljer följande ledamöter till utskottet: Irene N ilsson (ordf), ersättare
H ans-Göran Hansson, Helene Larsson (vice ordf.), ersättare Lisen Ekdahl,
Karin Axelsson, ersättare Pia Litbo, Anna-Lena Päkkilä, ersättare Bo Nilsson

•

Gruppen föreslår att kommunens projektledare för Framtidens webb,
Magnus Lindstrand, bjuds in till ett möte under hösten.

•

Ledamöterna beslutar att information från omsorgschefen, Annika
Andersson, ska vara en stående punkt på rådets dagordning.

•

Ordförande och vice ordförande kommer att kalla till en presskonferens.

•

Minnesanteckningarna från rådets möte kommer att publiceras på
kommunens hemsida.

Minnesanteckningarna justeras

;)~/'/~C(_
Irene Nilsson (s)
Ordförande

~k/7%(fr]
Helene Larsson (FUB)
Vice ordförande
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