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Neuro 
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Hjärt- och Lungsjukas Förening 
Epilepsiföreningen 
FUB 
(SD) BUN 

Dövas förening 
(S) TN 

Utvecklingsledare 
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§ 1. Kommunalråden informerar 

Kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD) informerade 
och svarade på frågor som lämnats in av mötesdeltagarnas i KTR och KPR. 

Diskussioner bl. a. om bostäder och attraktiva orter. Ledamöter som har tankar 
och ideer om hur de skilda orternas centra kan utvecklas och göras mer 
attraktiva är välkomna att kontakta Hanna Nilsson som för ideerna vidare till 
arbetsgruppen som jobbar med frågan. Hanna.Nilsson@hassleholm.se 

Beslut 
Verksamhetsberättelsen för Tre Förvaltningar ska bifogas 
minnesanteckningarna. 

Kl. 15.30 delade sig de båda grupperna för att ha separata möten. 

§ 2. Upprop 

Två ledamöter är ej närvarande. 

§ 3 Rapporter 

Sven-OlofH. 
Som ledamöter eller ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet har ni rätt till 
arvode. Personalavdelningen har inaktuella uppgifter på ledamöter och 
ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet. Detta gör att arvoden inte kan 
betalas ut till alla. 

Om ni vill ha arvode ska ni skicka in dina personuppgifter till mig som jag 
kommer att vidarebefordra till personalavdelningen. Ni ska ange: Namn, adress 
och personnummer. Om du har lämnat in dina uppgifter tidigare och inte fått 
arvode kan det bero på att du inte lämnat dina kontouppgifter till Nordea. För 
att du ska få lön insatt på rätt konto behöver du anmäla dina kontouppgifter till 
Nordea. Det är en blankett som ska fyllas i och lämnas in till Nordea som 
ansvarar för kommunens löneutbetalningar. 

Ett mejl med ingående information om detta är utskickat till dem som 
personalkontoret inte har uppgifter på. 

UlfS. 
På senaste medlemsmötet med Synskadades förening sas att det finns en 
besvärlig trappa ner mot ingången till AudioNova:s lokaler på Vattugatan 9. 
Det har hänt att folk trillat i trappan. En ledstång skulle lösa problemet. 
Vi mejlar Tekniska kontoret för att fråga om de kan lösa problemet. 
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Pauli P. 
Det skulle behövas en ramp och en ringklocka till Norra Skånes lokaler i 
trappan som vetter ut mot Östergatan. 

Många trottoarkanter i centrum är höga och det kan ställa till problem. 

Det finns ett hål på Stortorget vid Freds/Nisses som uppstått p.g.a. att marken 
sjunkit ihop. Kommunen har inte åtgärdat detta, man har bara spärrat av hålet. 

Det står mycket fruktstånd på Frykholmsgatan så att rullstolsbundna inte kan 
komma förbi. Kan kommunen prata med näringsidkaren så att han åtgärdar 
detta? 

Helene L. 
Samrådsgruppen är glada att kunna ha sina möten på Senioren. 

Lars K. 
Barn- och utbildningsnämnden visar ett budgetunderskott och tvingas därför 
till att göra besparingar. Lars K. känner stor oro för hur det kommer att drabba 
barn med särskilda behov. 

§ 4 Tillgänglighetsdag 

Kommunala tillgänglighetsrådet har tillgänglighetsdag den 23 april. En 
tillgänglighetsvandring ska göras. Det framkommer synpunkter på att 
tillgänglighetsvandringen borde göras i byarna istället för inne i Hässleholm. 

Beslut: 
Tillgänglighetsvandring ska göras i Vinslöv och Tyringe. 

Tekniska förvaltningen och Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen inbjuds att 
närvara på vandringen. 

§ 5 KTR:s framtida arbetssätt 

Ämnet diskuteras med anledning av FUNKA-rapporten. Pauli P. redogör för 
syftet med rapporten. 

Diskussioner förs om hur KTR ska komma in i olika processer i ett tidigt skede 
och hur vi får feedback. Kommunens förvaltningar måste uppmärksammas på 
att ta in KTR i olika sammanhang när det ska göras förändringar som påverkar 
de intressegrupper som rådet har att bevaka. 

Karin A. ska be om at få lämna en information på ett kommunfullmäktigemöte. 
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Beslut: 
Tekniska förvaltningen och Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen ska bjudas 
in till nästa KTR den 28 maj. 

§ 6 Omvärldsanalys 

Karin K. 
Det finns ingen som har utrymme att göra en omvärldsanalys. När ledamöterna 
i KTR är på konferenser ska de skicka konferensmaterialet till sekreteraren 
som sedan vidarebefordrar materialet till hela KTR. 

§ 7 Mötestider för kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott 

Onsdag 6/5 
Torsdag 3/9 
Onsdag 4/11 

Samtliga dagar 13.00-14.30 

Justeras 
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Orc!farande 
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