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Datum

2015-11-12

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum ett, kl. 13:00 -16:00

Minnesanteckningar från kommunala tillgänglighetsrådet
2015-11-12
Närvarande
Irene Nilsson (s) ordf
Håkan Spångberg (sd)
Karin Axelsson (m)
Pia Litbo (s)
Åsa Kull Persson (c)
Hans-Göran Hansson (mp)
Helene Larsson (FUB) vice ordf
Ej närvarande
Bodil Gustafsson Larsson (v)
Ingvar Malmström (Hjärt- & lung)

Lisen Ekdahl (Demensför.)
Mie Levin (HIF Klinten)
Birgitta Andersson (NEURO)
Bo Nilsson (HRF)
Anna-Lena Päkkilä (SRF)
Cecilia Müllern-Aspegren (sekr)

Tillgänglighetsåtgärder i Hovdala och Mölleröd naturområde
Kent Johannesson, VD för HIBAB, visar inledningsvis en film om Hovdala och
Mölleröd naturområde. Filmen finns på följande sida:
http://turism.hassleholm.se/hjalpmeny/filmer.4.6f11421f14be0be732d89d0.html
Fiskebryggan i Finjasjön har tillkommit på initiativ av Finja Fiskevårdsförening.
Den är försedd med räcken på båda sidor och ska vara tillgänglig även för
personer i rullstol. Den nyligen färdigställda vägen och handikapparkeringen vid
fiskebryggan i Finjasjön är exempel på Hibabs insatser för att göra Hovdala och
Mölleröd naturområde attraktivt och tillgängligt för alla. Kent berättar även om
bolagets målsättning att skapa en naturslinga i det unika våtmarksområdet kring
Mölleröd.
Region Skånes kundråd för serviceresor
Anna-Lena redogör för den diskussion som fördes på Region Skånes
kundrådsmöte den 6 oktober. Många mötesdeltagare vittnade om att det finns
brister i chaufförernas bemötande och kunskap om serviceresor. I nuläget är det
endast en tredjedel av chaufförerna som är certifierade. Anna-Lena berättar för
KTR om sina egna erfarenheter och hon föreslår att certifierade chaufförer ska
vara ett skall-krav i kommande upphandling. Rådet enas om att chaufförernas
utbildning och bemötande måste hamna under lupp.
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Rapportering från nämndsmöten och samrådsgrupp
Karin Axelsson berättar att omsorgsnämnden brottas med ett stort ekonomiskt
underskott för 2015.
Helene Larsson återrapporterar från samrådsgruppens senaste möte till vilket
Johan Jönsson, Hesslecitys nya cityledare, var inbjuden för att berätta om
verksamheten och för att diskutera tillgängligheten i centrum. Samrådsgruppen
tyckte att det var ett positivt möte men att det krävs mer information om gällande
regler, exempelvis kring de lokala ordningsföreskrifterna.
Helene berättar även att styrelsen för samrådsgruppen för
handikapporganisationerna ska träffa tjänstemän på fritidskontoret. Detta för att
utforma informationen till de föreningar som får del av det bidrag som
fritidsnämnden beslutat om.
Irene informerar om den gemensamma utbildningen för KTR och KPR som gick
av stapeln den 15 oktober. Utbildningen innehöll följande delar:
 Strategisk planering
Annika Andersson, omsorgsförvaltningen
 Kommunens organisation
Ritva Nilsson, tillväxtavdelningen
 Planering och uppföljning
Cecilia Müllern-Aspegren, ekonomiavdelningen
 Kommunens webb
Magnus Lindstrand, kommunikationsavdelningen
Revidering av handikappolitiskt program
Cecilia berättar att arbetsgruppen för revidering av handikappolitiskt program har
träffats. Rådet är överens om att det är viktigt med full insyn i processen och
Cecilia och Helene får i uppdrag att löpande redogöra för arbetet.
Sammanträdestider 2016
KTR beslutar om följande mötesdatum för 2016:
KTR





Torsdag den 18/2 kl. 13-16
Torsdag den 19/5 kl. 13-16
Torsdag den 15/9 kl. 13-16
Torsdag den 10/11 kl. 13-16

KTR:s arbetsutskott
 Fredag den 29/1 kl. 13.30
 Torsdag den 14/4 kl. 13.30
Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

K:\HLM - KLK\Stab-Ledn\Stab_Ek\Tillgänglighetsrådet\Minnesanteckningar 2015-11-12.doc

3(3)



Torsdag den 25/8 kl. 13.30
Torsdag den 20/10 kl. 13.30

Utbildning
 Torsdag den 28 april kl. 13-16
Avslutande informationsmöte
Avslutningsvis tackar Irene för visat intresse. Efter mötet följer en gemensam träff
för pensionärs- och tillgänglighetsråden. Tore Kvist och Jan Karlsson rapporterar
om sina slutsatser efter inventering av tillgängligheten i kommunens
flerbostadshus. Yvonne Kvist, myndighetschef inom omsorgsförvaltningen,
berättar om myndighetskontorets roll och arbete, från det att ett behov uppstår till
att brukaren får ett biståndsbeslut.
Handlings-/beslutspunkter



Rådet beslutar att skicka skrivningen från Bogruppen i SPF Seniorerna
159 till styrgruppen för revidering av kommunens handikappolitiska
program.



Rådet föreslår att tjänstemän från tekniska förvaltningen bjuds in till
kommande rådsmöte för att informera om kommunens lokala
ordningsföreskrifter.



Färdtjänstchaufförernas utbildning och bemötande måste hamna under
lupp. Rådet behöver få mer information om utbildning och certifiering av
chaufförerna inför kommande upphandling. Därefter tar rådet ställning till
vidare hantering av ärendet.



Ledamöterna fastställer sammanträdestiderna för 2016.

Irene Nilsson (s)
Ordförande

Helene Larsson (FUB)
Vice ordförande
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