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Närvarande ersättare: 

Frånvarande: 

Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 
Inledning Karin Axelsson inleder mötet med att hälsa alla 

närvarande välkomna. 
Upprop KTRAU 

Kort presentation av mötets deltagare 
Planering för näst- Lokaler till gemensamma KTR/KPR mötet 

kommande möten den 24/2 kl 13-16,30 är bokade. Samlig i Sam-

KTR/KPR manträdesrum1 sedan fortsätter KPR i Sam-
manträdesrum3. 
Fika Bokas av Svetlana 

Inför planerat besök av representanter från Föreningsrepresentanter 
"Skånetrafiken" som kommer att handla om stämmer av med medlemmar 
färdtjänst, eventuellt att sammanställa en lista och mejlar Svetlana som 
med övriga frågor till Skånetrafiken. Ej person- sammanställer och skickar till 
liga ärenden. Karin som vidarebefordrar 

till Skånetrafikens represen-
tant. Ta upp detta i kallelsen. 

Förslag från Ulf S.: Tidsramar som gäller vid Sammanställa frågor för vida-
hämtning av brukarna. Diskussion kring for- rebefordring till Skånetrafi-
muläret gällande berättigande till färdtjänst. ken 
Vilka "resor" finns det, till exempel färdtjänst, 
sjukresor, mm, samt vilkor och krav på dessa 

Förslag från Anders W: Det föredras att repre- Karin vidarebefordrar öns-
sentanten från Skånetrafiken kan vara med på kan 
plats och ej via TEAMs 
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Rubrik 
Övrigt 

Nästa samman-
träde 

Avslutning 

Karin Axelsson 

Orc:/fijrande 

Anteckning-
Ordförande informerar att ett kompendium 

strax är klart med nulägesanalys i stadsutveckl-
ingsprojektrt BID. Karin informerar att hon är 
med i gruppen Rent, Tryggt och Säkert (en 
grupp av fem). Kompendiet kommer att finnas 
tillgängligt både digitalt och fysiskt. 

Hur ofta upplevs det som ett problem då for-
don kör mot enkelriktat (Frykholmsgatan, mel-
Ian Statt och Tingshusgatan) gäller personbilar 
och speciellt servicebilar. 
Känns otryggt på Gotemplargatan, Lövgatan 
Önskvärt med eventuella poliskontroller. 
Elbilarna hörs dåligt vilket kan innebära pro-
blem på vissa skymda platser. 

Diskussion kring en telefon app, kopplad till 
Hässleholms kommun där man skulle kunnat 
fotografera och rapportera olägenheter och 
skador. 

Krävs uppföljnig av tidigare uppdrag: 
Varmvattenbadet, badhuset i Hässleholm, 
vippbar botten i bassängen. 
Tillgänglighet vid Resecentrum 
Inventering och underhåll angående hörslingor 
i kommunens samlingslokaler. 
Vidtagna åtgärder avseende trafiksituation och 
säkerheten vid City Gross. 

Lokaler. Till möten KTR/KPR den 25/5, 
24/11 är Sammanträdesrum1 och Sammanträ-
desrum3 bokade. 
Ej bestämt om KTR/KPR den 22/09 

KTR/KPR den 24 februari 2022 kl. 13.00-
16.30. 

Karin avslutar mötet och tackar alla deltagarna. 

Sida 

2 (2) 

Åtgärd/Beslut 
Karin meddelar Svetlana när 
informationen är ute som 
skickar vidare till KTRA U 

Att ta upp på KTR 

Svetlana kollar upp 

Svetlana 

Kolla upp lokaler / Svetlana, 
Karin 
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