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Karin Axelsson (M) ordförande, Ulf Sjöström (SRF) vice ordförande, Anders Wallentheim 

(S), Lars Klees (SD), Hans-Göran Hansson (MP), Lisen Ekdahl (rep. Demensföreningen), 

Helene Larsson (rep. Fub), Birgitta Andersson (rep. Neuro), Kerstin Ramirez (rep. Hjärt-

lung), V eronica Ha agen, TF, Mats Svensson, förvaltnings chef TF, Angela Samarzija 

nämndsekreterare. 

Närvarande ersättare: 

Frånvarande: 

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

alla närvarande vällrnmna. 
Upprop KPRochKTR. 

13:00-14:30 Johan Jöns son, centrumledare HessleCity, KTR och KPR tackar 
informerar om s tadsu tvecklingsproj ektet. för informationen. 

Gemensamt med Presentation kommer 
KPR att skickas ut till båda 

råden. 
14:45-15:55 KTR 

Hemsidan Anders Wallentheim informerar att han gjort 
en skrivelse till kommundirektören Bengt-
Arne Persson avseende hemsidan den 15 / 6-
2021. Därefter har Magnus Lindstrand, web-
bansvarig, direkt tagit kontakt med Synska-
<lades förening och bollat tankar och ideer. 
Ulf Sjöström informerar att han gått ut till 
föreningarna och informerat att kommuens 
webbsida ska byggas om nästa år och att för-
eningarna ska inkomma med synpunkter. 

Föregående minnes- Minnesanteckningar från den 27/5-2021 gås Läggs med godkän-
anteckningar igenom. nande till handling-

arna. 
Ny sekreterare för KTR är nämndsekrete-
rare Angela Samarzija, KLF. 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 
Hur hanteras/hur går Mats Svensson, tackar för inbjudan. Rådet 
handläggningen till på stället frågan till Mats hur de lättast gör för 
de synpunkter som att samla upp det som behöver åtgärdas? 
kommer in till tek- Hur kan kommunikationen fungera bäst? 
niska förvaltningen Positivt att det finns en sekreterare som ski-
gällande problem ver minnesanteckningar och då blir det lät-
som gäller KTR:s tare för förvaltningen att återkoppla då det 
område? finns minnesanteckningar. 

Workshop den 11 no- Lisen Ekdahl framför att en viktig punkt att 
vember 2021 tillsam- ta upp bedrägerierna som begås mot de 
mans med KPR. äldre. Hur kan vi göra? Eventuellt bjuda in 
Vilka frågor vill vi polisen för att prata om trygghet. Mats 
diskutera? Svensson framför att han kan ta med sig 

Ann-Louise Luttren för att informera om 
måltids organisationen. 
Om någon kommer på någon informations-
punkt så hör av er till ordförande. 

Övrigt Hans-Göran Hansson undrar om fordonsor-
ganisationen. Mats Svensson informerar om 
organisationen. 
Karin Axelsson informerar att restaurang-
erna på de särskilda boendena Bokeberg och 
Sjögläntan har öppnat. Det dröjer innan Eh-
renborg och Högalid öppnar. 
Hans-Göran Hansson informerar att det 
skrivits listor i samband med att personal 
från tekniska förvaltningen och miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen gått igenom vad 
som har behövts åtgärdas. 
Helene Larsson har gjort en sammanställ-
ning på ärenden som ej blivit åtgärdad. 

a) Tillgänglighetssamordnare, halvtid. 
Enligt strategidokumentet ska det 
finnas en samordnare. Det är viktigt 
att samordnaren finns med på sam-
manträdena. Viktigt att de frågor 
som framförs på sammanträdena 
kan följas upp mellan sammanträ-
dena och återkopplas vid nästkom-
mande. Uppdraget som samordnare 
finns i dagsläget på tekniska förvalt-
ningen. V eronica Haagen har idag 
uppdraget men säger att hon har 
svårighet att hinna med detta utöver 
sitt nuvarande uppdrag som trafi-
kingenjör. Mats Svensson säger att 
man kommer att diskutera inom 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 
förvaltningen. Kopior på minnesan-
teckningar från KTR ska delges Ve-
ronica och Mats så att aktuella frågor 
besvaras. 

b) Tillgänglighet vid resecentrum - ru- Mats Svensson åter-
tan där man kan gå av och på ( efter kommer med besked. 
bussarna). Om man går ut från rese-
centrum och är synskadad så är det 
svårt att komma fram till rutan. När 
man går ner från stationstrappan så 
kommen man rakt ut på Järnvägsga-
tan. Vem tillhör trottoaren? Är det 
kommunen eller Trafikverket/J ern-
husen. Veronica Haagen framför att Ulf Sjöström medde-
det är viktigt att SRF tar fram un- lar att han tar med sig 
derlag så att när man bygger om så detta till SRF. 
att det blir rätt från början. Det ska 
skickas in som en skrivelse till V ero-
nica Haagen, TR. 

c) Trafiksituationen och säkerheten vid Mats Svensson 
City Gross, Systembolaget och skickar skrivelsen till 
Kvantum. Mats Svensson informe- nämndsekreteraren, 
rar att det finns en skrivelse och Ve- som vidarebefordrar 
ronica Haggen instämmer i att det skrivelsen till KTR. 
finns en skrivning gjord av henne. 

d) Inventering och underhåll angående Mats Svensson un-
hörslingor i kommunens samlingslo- dersöker var sam-
kaler och sammanträdesrum. Mats manställningen är och 
Svensson svarar att det finns en återkommer. 
sammanställning. Tekniska förvalt-
ningen har hand om skalet och sen 
är det verksamheten som har hand 
om resterande. 

e) Förbättrad belysning vid bl.a Norra Ett ärende att ta upp i 
Station. BiD. 

f) Åtgärda stora hålor i vägbanor, gator 
och trottoaret. Veronica Haagen in-
formerar att om det uppstår akuta si-
tuationer så ska man skicka e-post 
till henne och återkoppling sker. 

g) Göra hemsidan för Hässleholms Se tidigare punkt 
kommun tillgänglig för personer Hemsidan. 
med synnedsättningar. 

h) Kompetensutveckling hos personal En punkt som hör 
inom hemtjänst och på äldreboen- hemma på omsorgs-
den angående hjälpmedel osv. förvaltningen. 

i) Ritningar till nya badhuset. Mats 
Svensson informerar att tekniska 
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Anteckning Åtgärd/Beslut 
förvaltningen kommer att vara yt-
terst ansvariga, ta fram ritningar, ar-
beta med konsulter osv. Birgitta An-
dersson framför att samrådsgruppen 
borde kunna komma in med syn-
punkter. Karin Axelsson svarar att 
Eva-Lotta Gustafsson var inbjuden 
till dagens möte, men fick förhinder. 
Försöker bjuda in Eva-Lotta till 
nästa sammanträde. Helene Larsson 
informerar att föreningarna har fått i 
uppdrag att inkomma med syn-
punkter avseende badhuset. 

Workshop den 11 november 2021 med KPR 
kl.13.00-16.00. 
25 november 2021 kl.13.00-16.00 

Karin avslutar mötet kl.15.55 och tackar alla 
deltagarna. 

N ämndsekreterare 


