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Kommunala tillgänglighetsrådet KTR 
minnesanteckningar 2020-09-23 

Datum: 2020-09-23 

Tid: 13:30-13:55 

Plats: Socialförvaltningen, sammanträdesrum Ordföranderummet 

Närvarande: 
Karin Axelsson (M), ordförande 
Anders Wallentheim (S), ON 
Ulf Sjöström, Synskadades riksförbund, vice ordförande 
Pauli Petersson, Hjärt- och lungsjukas Förening 
Lisen Ekdahl, Demensföreningen 
Niklas Ivarsson, Epilepsiföreningen (deltog via telefon) 
Birgitta Andersson, Neuro (deltog via telefon) 

Tjänstemän: 
Angela Samarzija 

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

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

1. Nuläget. 

Diarienummer 

KLF 2020/ 907-7 

2. Skrivelsen som är lämnad till kommundirektör Beng-Arne Persson den 3 
september 2020. 

3. Rapporter. 
4. Övrigt. 

§ 3 Nuläget 
Sven-Olof Hoberg slutade som sekreterare i KTR och har sin anställning på 
Arbetsmarknads förvaltningen. 

§ 4 Skrivelsen till kommundirektören 

Kom mu nledn i ngsförvaltni ngen 
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Ordförande läser upp skrivelsen som lämnad till kommundirektören efter 
arbetsutskottets sammanträde den 3 september 2020. Ingen återkoppling har ännu 
skett. Det är svårt att bedriva vårt arbete om vi inte har en samordnare. Birgitta 
Andersson och Niklas lvarsson instämmer. 

Anders Wallentheim framför att det är en fråga för kommunledningen att ordna. I 
annat fall får kommunfullmäktige ändra sitt beslut. 

Ulf Sjöström undrar om det inte finns någon som arbetar med dessa frågor inom 
omsorgsförvaltningen? Kan vi inte få en helt ny tjänst? 

Ordförande informerar att hon kontaktat kanslichef Jan-Ole Engkvist avseende 
sekreterarfrågan till KTR. Avseende tillgänglighets samordnare så är det en person 
på tillväxtavdelningen som tittar på denna fråga. Anders Wallentheim och Ulf 
Sjöström framför att det ska vara samma person som är sekreterare och 
samordnare. Ordförande kommer att lyfta frågan igen när hon har nästa 
sammanträde med kommunstyrelsen då berörda tjänstemän sitter med. 

§ 4 Rapporter 
Lisen Ekdahl informerar att de har blivit uppmanade att stänga ner Senioren och 
nu har de börjat successivt börjat öppna upp igen, max 20 personer. De har varit i 
kontakt med MAS och följer rekommendationerna. Cafeet är stängt och kommer 
att förbli så tills annat beslutas. 

Ulf Sjöström informerar att Hässleholms hemsida inte är anpassad till de som är 
synskadade. Anders Wallentheim anser att rådet borde göra en skrivelse till 
kommunen som ansvarar för hemsidan. Det är viktigt att de synskadade kan ta del 
av informationen som finns på hemsidan. Ulf Sjöström berättar att det finns 
tekniska lösningar som kan göra hemsidan tillgänglig för de synskadade. Niklas 
lvarsson undrar om man inte kan ta hjälp från synskadades förening med 
skrivelsen? Ulf Sjöström föreslår att rådet kan ta hjälp av Henrik Eldh, som är 
ombudsman och alla instämmer. Ulf Sjöström får uppdraget att kontakta Henrik 
Eldh. 

Anders Wallentheim tycker att det på de senaste mötena tagits upp många viktiga 
punkter, som är väldigt intressanta och positiva. 

Pauli Petersson framför att det är viktigt att politikerna som bjuds in till våra 
möten kommer. 

Birgitta Andersson informerar att där hon bor vid T 4-området så har många nya 
byggnationer gjorts. Viktigt att man tittar så att de är anpassade för 
funktionshindrade, t ex trappor. Ulf Sjöström - de som bygger husen gör det 
enligt vissa lagar då det finns regler kring tillgänglighet. 
Ordförande tycker att det vore bra om någon från tillgänglighetsrådet blir 
inbjuden för att åka ut och besöka någon som bor i en av de nya bost på T4. 

Kommunledningsförvaltningen 

2(3) 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451 -267 000 Telefax: 0451-856 25 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
Faktureringsadress: Hässleholms kommun, FakturorHLM, Box 140, 281 22 Hässleholm 



Ulf Sjöström - rådet har lämnat skrivelser till bland annat Citygross och ändå 
händer inget. Vi måste följa upp vad som händer. 

Ordförande undrar om det tagits upp något på samrådsgruppen som var den 16 
september 2020. Pauli Petersson svarar att han informerat om mötet den 3 
september, men han har inte fått respons. Anders Wallentheim framför att det är 
viktigt att politiker/ föreningar tar ansvar för sitt uppdrag. 

§ 5 Övrigt 
Ordförande informerar att när arbetsutskottet hade sammanträde den 3 
september så bestämdes det att ordförande skulle bjuda in representanter från 
Tekniska förvaltningen och Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen till rådets 
sammanträde den 26 november. Båda har svarat att det inte har möjlighet att 
komma. Förslag är att flytta mötet till ett datum som passar alla. Ordförande 
återkommer i frågan. 

Niklas Ivarsson och Birgitta Andersson tycker att det har fungerat bra med att ha 
telefonmöte. Pauli Petersson framför att han tycker bäst om fysiska möten. Det är 
viktigt att vi har en lokal som har tillräckligt med utrymme. 

Det gemensamma mötet med KPR är inställt. 

Nästa sammanträde den 26 november 2020 kl.13.00-14.30 kommer att vara ett 
telefonmöte. Arbetsutskottet närvarar fysiskt. 

~~ 
Karin Axelsson 

Ordfljrande 

Nämndsekreterare 
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