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

rande, Hans-Göran Hansson (MP), Helene Larsson (rep. Fub), Lisen Ekdahl (rep. De-

mensföreningen), Birgitta Andersson (rep. Neuro), Kerstin Ramirez (rep. Hjärt-lung), Ve-

ronica Hagen TF, Stefan Larsson (ordf. styrgrupp nytt badhus), Ann-Louise Luttren TF, 

Maria Helmersson TF, Kenneth Persson OF, Angela Samarzija nämndsekreterare. 

Närvarande ersättare: 

Frånvarande: 

Pita Litbo (S), Lars Klees (SD), Niklas Ivarsson (rep. Epilepsiför.) 

Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 
Inledning Karin Axelsson och Robin Gustavsson inleder 

mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 
Upprop KPRochKTR. 

Kl.13.15-13.35 Stefan Larsson informerar om nya badhuset. Eventuella syn-
punkter från de olika 

Information om Redan inskickade synpunkter inskickade av föreningarna sam-
nya badhuset Helene Larsson från samrådsgruppen mellan manställs och skickas 

föreningar för personer med funktionsnedsätt- till verksamhetschef 
ningar i Hässleholm och från grundsär och Henrik Samevik, som 
Norrängsskolan, har skickats vidare till Henrik återkopplar. 
Samevik. 

Kl.13.35-14.30 Ann-Louise Luttren, Maria Helmersson och Beslutas att uppfölj-

Måltidsorganisa- Kenneth Persson informerar om måltidsorga- ning av måltidsorga-

tionen nisationen. nisationen sker den 
22/9-2022. Inför 
sammanträdet samlas 
eventuella syn-
punkter/ önskemål in. 

Sammanträdesplan Förslag på gemensamma sammanträden och Godkänns. 

2022 informationsdagar för år 2022 tas upp för be-
slut. 

Kl.14.30-14.45 Fika 

Kommunledningsförvaltningen 
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Rubrik 
Kl.14.45-16.10 

Uppföljning av in-

formationsdagen 

den 11 november 

2021 

Tillgänglighets-
samordnare 

Skrivelse från lo-
kalavdelningen 
SRF avseende fård-
tjänstplaceringen 
utanför stationen 
Svar på frågor 
ställda vik KTR:s 
sammanträde 2021 -
09-22 
Övrigt 

Nästa gemesamma 
sammanträde 

Avslutning 

Karin Axelsson 

OrdftJrande 

Sida 

2 (2) 

Anteckning Åtgärd/Beslut 
KTR 

Helene Larsson framför att det var mycket in- Ordförande önskar 
formation som lämnades. Viktigt att de som ta- att föreningarna till 
lar har headset. Det är önskvärt att de som hål- nästa sammanträde 
ler föredraget även gör en kort uppställning på kommer med 
det som tas upp för att de som representerar ideer/ tankar på te-
föreningarna lätt kan återkoppla till sina före- man inför år 2022. 
ningar. Anders Wallentheim framför att man 
redan vid inbjudan till föredraghållarna infor-
merar att de ska skriva en kort uppställning. 
Ordförande informerar att kommunfullmäk-
tige fastställer budgeten den 29 november 2021 
och då beslutas det om tillgänglighetssamord-
naren. Förslag finns att tjänsten ska ligga under 
BRA. 
Ordförande läser upp skrivelsen och föreslår KTR ställer sig 
att KTR ställer sig bakom skrivelsen. Skrivel- bakom skrivelsen. 
sen skickas till tekniska nämnden och för kän-
nedom till kommunstyrelsen. Ulf Sjöström 
skickar skrivelsen till tekniska nämnden. 
Mats Svensson, förvaltninschef TF, hade inte Mats Svensson åter-
möjlighet att komma till dagens sammanträde. kopplar skriftligt i frå-

gorna. 

Ordförande informerar att vid senaste Stefan Alvedal åter-
KTRAU togs det upp att tekniska förvalt- kopplar ifall något 
ningen kommer att informera KTR när större finns att lyfta på mö-
ombyggnationer ska ske så att informationen tet i februari 2022, 
kan ges till skilda ledamöter/ föreningsrepre- enligt anteckningar 
sen tanter. från KTRA U 2021-

11-04. 
Helene Larsson framför ett stort tack till ord-
förande. 

24 februari 2022 kl. 13.00-16.30. 
Färdtjänst kommer och informerar. Syn-
punkter från föreningarna skickas in till ordfö-
rande före 10 februari 2022. 

Karin avslutar mötet och tackar alla deltagarna. 

dl y-Lk---=a-
Ange a Samarzija /Nämndle-kreterare 


	Kommunala tillgänglighetsrådet 2021-11-25
	Information tillsammans med kommunala pensionärsrådet (KPR)
	Information KTR

