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Sammankallande

Ordförande

Tekniska förvaltnin en
Sekreterare

Veronica H aa en, till ran ,Ji ,hetssamordnare

Mötesdatum

Klockslag

2021-05-27

13.00-16.00

Närvarande:

Karin Axelsson (KS) ordf, Veronica Haagen tillgänglighetssamordnare (fF), Anders
\X-'allentheim (ON), Helene Larsson (rep. Fub), Liscn Ekdahl (rep. Demensföreningen),
Ulf Sjöström (SRF) vice ordf rep KTR, Birgitta Andersson (Neuro), Niklas Ivarsson
(Epilepsi för.), Kerstin Reimirez (Hjän - lung), Lars Krees (Bl.!N), Hans-Göran Hansson
�ISB).

Närvarande ersättare:
Frånvarande:

Rubrik

Antecknin2

Inledning

Karin Axelsson inleder mötet med att hälsa alla
närvarande välkomna. Smmanträdet inleddes
gemensamt med KPR och J eanettc J unge,
Lcadcr informerade om
bvutvecl<lin1?Sprojektet.
Genomförs av sekreterare

Upprop
Föregående
mötesprorokoll

-

At2:ärd/Beslut

Ny sekreterare i KTR fr.o.m 2021-06-05 är
Malin Nilsson från tekniska förvaltningen, idag
skriver Veronica Haagen.
Beteckning av medlemmar ska stå efteråt.

Tillgänglighetssam
ordnare - info och
roll

Mötesprotokoll och anteckningar finns på
hemsidan.
Veronica Haagen informerade om hur tekniska
förvaltningen jobbar med til16>änglighet i olika
projekt, vid specifika busshållplatser och
önskemål mm.
Tillgänglighetssamordnaren ska omfattas av en
balvtidstjänst.
Malin Nilsson kommer ta delen som
sekreterare och Veronica tar trafikfrågor i
början av mötena framöver.

Samradsgruppen

KTR kommer göra en skrivelse och kalla till
möte mellan ordf/vice ofdf, Bengt-Arne
Persson, Mats SYensson oc h Ronny Nilsson
Arsmöte var 5 maj, nästa ordinarie möte hålls

Omsorgsförvaltningen / Förvaltningsstaben

I
I

Sida

2 (3)

25 augusti. Hälften av föreningarna har inte
haft någon verksamhet under pandemin,
hälften har haft verksamhet utomhus.

Resecentrum

Nya badhuset
(Ostcrås)

Ulf Sjöström (SRF) tog upp att det är svårt att
orientera sig på framsidan av resccenrrum. När
pandemin är över bokar han och Veronica ett
möte för kontroll på plats och ev åtgärd

I

KTR vill vara med och påverka redan friin
början. Man vill se ritningar efterhand genom
arbetet och redan från början. Nu finns många
! förslag som man inte fån ta del av.

! Henrik Samevik kommer bjudas in till rådet

I för att presentera förslagen.
Sösdala badhus

1lemsidan

Vid ev ombyggnad behöver man titta på

I speciallösnin för tillgiinglighetsaspektcrna

I KTR kommer giira en skrivelse till
kommunikationsenhcten där man föreslår att

' testa kommunens hemsida avseende

I

till!,ränglighet med hjälp av SRf.

I
I

j G enom mindre justeringar \'ill man göra den

I

bättre.
Citygross

I Trafiksituationen vid cit)'!,'iOSS tas åter upp.
Helene kollar upp status pii ärendet.

I
Centrumucveckling

\fan diskuterade hur centrum ska urvecklas
och vilka planer som finns. Förslag att Johan
Jönsson bjuds in (Hessle city)

I
I

I Offentliga lokaler

, Ulf rapporterade om ombyggnationer av
offentliga lokaler och an hörselslingor ska
finnas.

I Ovrigt
'

Avslutning

Karin avslutar mötet och mekar alla deltagarna.
I
I

Sida

3 (3)

~
----------~

~~/-

-

~
~-----------------------------------

Karin Axelsson (KS)

