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Datum

2016-05-19

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

Minnesanteckningar från kommunala tillgänglighetsrådet
2016-05-19
Närvarande
Irene Nilsson (s) ordf
Håkan Spångberg (sd)
Åsa Kull Persson (c)
Hans-Göran Hansson (mp)
Helene Larsson (FUB) vice ordf
Lisen Ekdahl (Demensför.) (13-15)

Mie Levin (HIF Klinten)
Birgitta Andersson (NEURO)
Bo Nilsson (HRF)
Anna-Lena Päkkilä (SRF)
Lars Jönsson (Reumatikerför.)
Cecilia Müllern-Aspegren (sekr.)

Ej närvarande
Pia Litbo (s)
Agneta Karlsson (mp)
Ingvar Malmström (Hjärt- & lung)
Karin Axelsson (m)
Inledande informationsmöte
Kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt berättar om arbetet med
handlingsprogrammet för räddning och säkerhet. Mötesdeltagarna får även
möjlighet att ställa frågor till Anders om hur räddningstjänsten arbetar vid brand i
bostad där en person med funktionsnedsättning bor. Deltagarna har även frågor
kring säkerheten och tryggheten vid våra järnvägsstationer och Anders berättar att
det förs en löpande dialog med Jernhusen, Skånetrafiken och Trafikverket för att
genomföra åtgärder som ökar tryggheten och attraktiviteten vid våra stationer.
Omsorgschefen Annika Andersson berättar om fördelningen av statsbidraget för
ökad bemanning inom äldreomsorgen. Hon presenterar även de föreslagna
ändringarna av taxorna för bland annat hemtjänst, matdistribution, boendestöd
och ledsagning som ska gälla från och med 2016-07-01. Avslutningsvis redogör
hon för den genomlysning som gjorts av omsorgsnämnden och att ksau förslagit
att en referensgrupp, bestående av förtroendevalda i kommunstyrelsen och
omsorgsnämnden samt kommunchef och omsorgschef, ska bildas för att ta fram
en handlingsplan för omsorgsnämnden.
Upprop
Irene Nilsson hälsar alla ledamöter välkomna och därefter sker upprop.
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Region Skånes politiker- och kundråd för serviceresor
Irene redogör i korthet för mötet med politikerrådet för serviceresor som hon och
Karin Axelsson deltog i mars månad. Vid mötet informerades politikerna om
Dialogresan vilket är ett nytt projekt som Skånetrafiken kommer att starta upp
tillsammans med kommunerna under året. Målgruppen är kommunala tjänstemän
som arbetar med färdtjänst och organisationer och föreningar med intresse i
frågan. Kommunerna kontaktas i vår för att boka datum till hösten. Anna-Lena
Päkkilä och Helene Larsson är intresserade av att delta i detta projekt.
Irene redogör även för den översyn och det arbete som Skånetrafiken har gjort
kring regelverk och resevillkor. Det nya regeldokumentet har skickats ut på remiss
till representanter i kundrådet och sista dagen för inlämning av remissvar är den
21 juni. Irene kommer att skicka stafettpinnen vidare till tillväxtavdelningen för att
samordna arbetet med kommunens remissvar.
Irene berättar vidare att Kommunförbundet Skåne driver arbetet Översyn kring
ersättningsmodell för färdtjänst. Förbundet vill ha synpunkter från tjänstemannarådet
och politikerrådet i höst och representanter från kommunerna kommer att bli
kallade till ett möte.
Anna-Lena och Helene hade förhinder att delta i mötet med Region Skånes
kundråd för serviceresor men Anna-Lena refererar valda delar från
minnesanteckningarna. Hon berättar om den nya sms-tjänsten från Skånetrafiken
som gör det möjligt för kunder att få bokningsbekräftelse och trafikinformation
via sms. Anna-Lena tycker att kundrådsmötena är bra och informativa men hon
önskar att det var mer mötestid avsatt för frågor och diskussioner.
Rapportering från nämndsmöten, samrådsgrupp och informationsmötet
den 28 april
Ledamöterna har inget att återrapportera från kommunens nämndsmöten.
Helene berättar att samrådsgruppen beslutade om nya stadgar vid årsmötet. Hon
berättar vidare att samrådsgruppen planerar en gemensam PR-dag den 3
september. Under dagen kommer det att hållas intressanta föreläsningar i
Kulturhusets vita salong och kommunens politiker är välkomna att delta.
Irene Nilsson redogör för den gemensamma informationsträff som genomfördes
den 28 april på Norra station. På programmet stod centrumutveckling med Roger
Samuelsson, stadsbyggnadskontoret och Stefan Nilsson, tekniska förvaltningen.
Cecilia Müllern-Aspegren berättade om strategin för tillgänglighet och delaktighet
och Håkan Forsberg från omsorgsförvaltningen talade om satsningen på
förebyggande hembesök hos alla 81-åringar. Informationsträffen avslutades med
att Kristina Kjellqvist och Kent Ahlqvist redogjorde för barn- och
utbildningsförvaltningens arbete för barn i behov av särskilt stöd.
I samband med informationsmötet hölls en presskonferens för att
uppmärksamma rådens nystart. Två dagar sedan publicerades en artikel i
Kristianstadsbladet.
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Strategin Tillgänglighet och delaktighet för alla
Tillgänglighetsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till
strategin Tillgänglighet och delaktighet för alla. Ledamöterna tycker att förslaget är bra
men Bo Nilsson föreslår att ordet bör ersätts av ordet ska på sidan fyra i stycket
Samordning och organisation:
För att arbetet med tillgänglighet och delaktighet ska kunna ge största möjliga effekt krävs det
samordning och en god dialog med representanter för organisationerna för funktionsnedsatta. Följande
funktioner bör finnas:

Rådet är överens om att lämna denna synpunkt i sitt remissvar.
Förslag på teman
Irene berättar att Tore Kvist och Jan Karlsson är inbjudna till KTR:s möte den 15
september för att informera om slutrapporten kring tillgängligheten i kommunens
flerbostadshus.
Rådet diskuterar behovet och önskan att få en tydligare roll som remissorgan vid
exempelvis nybyggnation av gruppbostäder. Hans-Göran Hansson föreslår att
tjänstemän från stadsbyggnadskontoret bjuds in till något av höstens rådsmöten
för att informera om plan- och bygglovsprocessen i kommunen.
Helene vill att tillgänglighetsrådet får mer information om handläggningen och
riktlinjerna för parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. Cecilia
får i uppdrag att bjuda in ansvarig handläggare på tekniska förvaltningen.
Övrigt
Europaforum pågår mellan den 22-25 augusti och Irene föreslår därför att
datumet för KTR:s arbetsutskottsmöte ändras från den 25 till den 30 augusti
klockan 10:30-12.
Anna-Lena tar avslutningsvis upp frågan om möjligheten att förse de nya kärlen
för sopsortering med punktskrift. Cecilia Müllern-Aspegren får i uppgift att lämna
frågan och synpunkten vidare till ansvarig på Hässleholm Miljö.
Handlings-/beslutspunkter

•

Rådet beslutar att lämna följande synpunkt i sitt remissvar:
-

•

Skriv: Följande funktioner ska finnas.

Cecilia får i uppdrag att bjuda in handläggare från tekniska förvaltningen
och att föra Anna-Lenas synpunkt om punktskrift på de nya sopkärlen
vidare till Hässleholm Miljö.

Irene Nilsson (s)
Ordförande

Helene Larsson (FUB)
Vice ordförande
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