
 

 
 

Omsorgsförvaltningen 

Minnesanteckning Sida 

Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR 1 (3) 
Sammankallande 

Karin Axelsson, ordförande 

Sekreterare Mötesdatum Klockslag 

Svetlana Sidorova, sekreterare 2022-02-24 13.00-16.30 

 

 

Socialförvaltningen  

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-823 44  

E-post: socialnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

 

Närvarande: 

Karin Axelsson (M) ordförande, Ulf Sjöström (SRF) vice ordförande, Lars Klees (SD),  
Hans-Göran Hansson (MP), Helene Larsson (rep. FUB), Lisen Ekdahl (rep. Demensför-
eningen), Kerstin Ramirez (rep. Hjärt-lung), Svetlana Sidorova tillgänglighetssamordnare 
 
Närvarande ersättare: 

 

 

Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 

Inledning Karin Axelsson och Robin Gustavsson inleder 
mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 

 

Upprop 
 

KPR och KTR  

13:00-14:30 
 
Gemensamt 
KTR/KPR:  
Information från 
Skånetrafiken, 
Carina Zachau, 
 ordförande kollek-
tivtrafiken 
 

 

Representant från Skånetrafiken föredrar och 
svarar på ledamöternas inskickade frågor. Sva-
ren redovisas i ett separat dokument. 

 

 

Övriga frågor/önskemål 

1. Är mail en möjlighet vid beställning av 
biljett till färdtjänst?  

Svar: Ja det är en möjlighet. 

2. Visst ska chauförer utgå ifrån GPS? 
Svar: Ja 

3. Synskadade kan behöva bättre hjälp 
vid att fylla i dokument bland annat. 

4.  Vissa synskadade utrycker oro då 
chaufförerna ibland är hundrädda. Ett 
önskemål om att det vore bra om taxi-
bolagen erbjuds utbildning för att 
träna upp hundvana. 

 Svar: Många från andra länder är 
hundrädda. Skåne trafiken tar med sig 
det önskemålet. 

 
 
KTR och KPR tackar 
för informationen. 
Skånetrafiken åter-
kommer med skrift-
ligt svar på inskickade 
frågor. Vidarebe-
fordras till 
KTR/KPR 
 

Hässleholms 
kommun 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 

14:30-14:45 Fika 
 

 

14:45-16:30 
Sammanträde KTR 

 
Information om BID Hässleholm och fokus-
områden 
1.Platsvarumärket (identitet, profil, image, po-
sitionering) 
2. Utbud (aktivitet, upplevelser, service) 
3. Platsen (funktion, utseende, utformning) 
4. Tillgänglighet (förflyttning och framkomlig-
het, kommunikation) 
5. Rent, tryggt och säkert (rent och snyggt, 
tryggt och säkert) 
Intresse från Svetlana, Hans-Göran, Lars att 
delta i BID, Tillgänglighetsgruppen 
 
 
 

 
Karin Axelsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetlana tar kontakt 
med Johan Jönsson 
och undersöker möj-
lighet 
 
 

Tillgängliga lokaler 
med fungerande 
ljudslingor 

 
Pågående uppdrag i kommunen att invertera 
alla offentliga lokaler/föreningslokaler. Marina 
Nillund; Kansliavdelning, har centrala ansva-
ret. 
Vallförberedelsen och tillgänglighets i loka-
lerna för rörelsehindrade ska dubbelkollas 
med Christer Ceasar, särskilt vissa lokaler i 
Finja  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Helene Larsson  

Tidigare uppdrag, 
uppföljning 

Tekninska nämnden har återkommit med sva-
ret gällande på/avhämtningszonen för färd-
tjänsten. En investering på 15000 för en ramp. 
Oklart om rampens utförande och placering.  
Kontakt med TF efterfrågas för en tydlig be-
skrivning av rampprojektet samt eventuell 
igånsättning av projektet efter förekommande 
ombyggninationer av Järnvägsgatan för att på 
ett bra sätt passa in i den nya miljön. 
Förslag på kort vandring vid tilltänkt ramp-
ställe. 
 
 
Avstämning av tidigare uppdrag, trafiksituat-
ion vid CityGross. Avstämning av vidtagna  
åtgärder. Vandring är planerad. 
 
 

 
 
 
Svetlana Sidorova 
 
 
 
 
 
Ulf Sjöström 
Hans-Göran  
Hansson 
Svetlana Sidorova 
 
Ulf Sjöström 
Hans-Göran  
Hansson  
Svetlana Sidorova 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 

Felanmälningssystem i Hässleholms kommun. 
App för att felanmäla, demonstration med ex-
empel av Osbys felanmälningsapp. Svar från 
Tomas Haraldsson vidarebefordras till KTR  

 
 
 
Svetlana Sidorova 

Planering inför 
kommande möten 

 
Förslag till Vandringsdag och informations-
dag: 
 
Digitalisering av samhället. Diskussion om de-
mokrati, sociala medier och medieverktyg, till-
gänglighet för alla. Betydelse för äldres väl-
färd. Möjlighet att få hjälp med sociala medier 
i Hässleholm 
 
LSS bostäder, särskilda boenden, gruppbostä-
der. Definition, skillnader mm. med Tore 
Qvist, eventuellt fler talare. 
 
Vandring 202204-21 i Tyringe och vinslöv. 
Områden: biblioteket, livsmedelsbutiken, stat-
ionen och vårdcentralen  
Iinbjudan till representanter från Tekniska 
förvaltningen samt Miljö- och Stadsbyggnads-
förvaltningen skikcas 
 

 
 
 
Karin Axelsson KTR 
Robbin Gustavsson 
KPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Svetlana Sidorova 
återkommer med mer 
definierad informaion 
 
 

Övrigt 
 

Dubbelkolla tillgänglighet på hjärtstartare i 
Hässleholms kommun.  

Redogörelse från ATEA 
Undersöka avseende priser på hjärtstartare till 
nästa KTR sammanträde 
 

 
KTR 
 
Karin Axelsson 
 
Svetlana Sidorova 

 
Nästa sammanträde 

Vandringsdag 2022-04-21  

KTRAU 2022-04-28 kl. 13:00-14:30 

 

Avslut 
Ordförande avslutar mötet 16:30 och tackar 
alla deltagare 
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