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Datum: 2020-09-03 

Tid: 13.00-14.25 

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum 1 

Närvarande: 
Karin Axelsson (M), ordförande 
Anders Wallentheim (S), ON 
Ulf Sjöström, Synskadades riksförbund, vice ordförande 
Pauli Petersson, Hjärt- och lungsjukas Förening 
Lisen Ekdahl, Demensföreningen 

Tjänstemän: 
Angela Samarzija, nämndsekreterare 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Dagordning 
Ordförande föreslår att följande punkter tas upp dagens möte: 

1. V ad har vi för uppdrag i KTR? 
2. Vilket stöd behöver vi för att klara uppdraget? 
3. Hur går vi vidare? 
4. Kommande möten. 
5. Stämma av en aktuell deltagarlista. 

Dagordningen godkändes. 

§ 3 Reglemente för tillgänglighetsrådet 

Diarienummer 

KLF 2020/907-1 

Ordförande läser § 2 i reglementet avseende rådets uppgifter. "Tillgänglighetsrådet 
är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
företrädare för organisationerna för personer med funktionsnedsättning och 
kommunens styrelser och nämnder. I frågor som särskilt berör personer med 
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funktionsnedsättning ska nämnder och förvaltningar lämna information och 
bereda rådet tillfålle att avge yttrande. Exempel på sådana ärenden är: 

resurs- och prioriteringsfrågor av särskild betydelse för funktionsnedsatta 
planeringsfrågor av särskild betydelse för funktionsnedsatta 
verksamhets- och organisationsförändringar av särskild betydelse för 
funktions nedsatta 
planarbete av såväl översikts- som detaljkaraktär 
byggnaders tillgänglighet för funktionsnedsatta 

Rådet ska följa den allmänna utvecklingen när det gäller nya forskningsrön, 
resurser och intentioner inom sitt område samt vara ett forum för 
opinionsbildning och kunskapsspridning." 

Tillgänglighetsrådet måste ha en tjänsteman som arbetar med ovan frågor. I 
dagsläget finns ingen anställd tjänsteman. Ordförande visar i dokumentet 
Tillgänglighet för alla, att det ligger under kommunledningsförvaltningens ansvar 
att det ska finnas en tjänsteman som arbetar med dessa frågar. 

Diskussion förs. Pauli Petersson framför att det inte finns en handikappkonsulent 
och att det borde fumas en på halvtid. Det är viktigt att de som arbetar med dessa 
frågor har kunskapen. Lisen Ekdahl instämmer och tycker att det även är viktigt 
att det finns utrymme i tjänstemannens tjänst att arbeta med dessa frågor. 
Ordförande svarar att kommundirektören är väl medveten om att det inte finns en 
folkhälsostrateg. 
Anders Wallentheim framför att det inte har varit ett premierat område och att det 
kanske är dags att framföra att folkhälsostratet och handikappråd måste finnas. 
Information är väldigt viktig. 

§ 4 Hur går vi vidare? 
Ordförande informerar att budgetförhandlingar pågår nu och arbetsutskottet 
bestämmer att man gör en skrivelse idag till kommundirektören och att man lyfter 
fram hur viktigt det är att man har en tjänsteman som arbetar med dessa frågor. 
Skrivelsen görs direkt efter dagens möte. 

Karolina Engkvist, verksamhetsutvecklare KLF, har fått i uppgift att se över 
råden. 

§ 5 Kommande möten 
Nästa möte ska vara ett telefonmöte den 23 september 2020 kl.13.00-14.30. Plats: 
Socialförvaltningens sammanträdesrum, Ordföranderummet. Kallelse kommer att 
skickas ut den 9 september med information om att det blir telefonmöte och hur 
alla ska gå tillväga för att kunna ansluta till mötet. 

Arbetsutskottet har möte den 4 november 2020 och därefter har rådet möte den 
26 november. 
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På mötet den 23 september måste konkreta frågor lyftas upp. Vi måste diskutera 
hur rådet ska arbeta framöver. En dialog måste fås igång med miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Inför mötet den 26 november 
borde de aktuella nämnderna tillskrivas om vilka punkter man vill ta upp och att 
deras representanter kan delta den 26 november för att informera om vad som är 
på gång. 

Ulf Sjöström framför att det är viktigt att alla politiker ska fumas med som 
representanter och att nämndernas sammanträden inte läggs samtidigt. 
Pauli Petersson tycker att det är meningslöst att komma med förslag på 
förändringar då ingenting händer. Anders Wallentheim lyfter fram att det nya 
området bakom Lidl kommer att bli stort och det kommer att bli mycket trafik. 
Viktigt att vi är med från början. Lisen Ekdahl är av uppfattningen att mycket har 
avstannat under året och att vi måste ha svar på de frågor som ställts till berörda. 

§ 6 Stämma av en aktuell deltagarlista 
Aktuell deltagarlista gås igenom. Dövas förening kommer inte ha med någon 
representant. 
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Ange1:tsamarzija 
Nämndsekreterare 
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