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Tjänstemän: 
Angela Samarzija, nämndsekreterare 

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

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

1. Tillgänglighetssamordnare 
2. Samverkan med tekniska förvaltningen 
3. Sammanträden/möten 2021 
4. Övrigt 

Dagordningen godkändes. 

§ 3 Tillgänglighetssamordnare 
Ordförande informerar att år 2021 kommer det att finnas pengar i kärnalliansens 
budgetförslag. Resonemang har förts med kommundirektören och personal från 
tekniska förvaltningen att personen som ska anställas ska tillhöra tekniska 
förvaltningen och att det blir en halvtidstjänst. Förhoppningen är att det blir från 
den 1/1-2021. 

~ nledningsförvaltningen 
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§ 4 Samverkan med tekniska förvaltningen 
Ordförande framför att inför mötet med tekniska förvaltningen, politiker och 
tjänstemän, är det viktigt att vara förberedda. Nämnder och förvaltningar ska 
samråda med både KTR och KPR. Ordförande hänvisar till strategidokumentet 
Tillgänglighet och delaktighet för alla. 

Anders Wallentheim tycker att det är enkelt att avhjälpa hinder. Alla våra 
servicekontor har kontakt med våra medborgare och det är en naturlig väg in om 
medborgarna möter hinder i samhället. Det är viktigt att vi i rådet lyfter de 
aktuella frågorna. Ett förslag är att ordförande på ett kommande 
kommunfullmäktige berättar om tillgänglighetsrådet och vad rådet gör och vill 
göra. Enligt strategin ska tillgänglighetssamordnaren finnas på 
kommunledningskontoret. Ordförande hänvisar till tidigare punkt om 
tillgänglighetssamordnare och diskussionen som förts med kommundirektören 
och tekniska förvaltningen. 
Förslag framförs om en tillgänglighets dag med föreningarna. 

Pauli Peterson och Ulf Sjöström undrar vad som har hänt med de frågor man 
tidigare drivit och man inte fått något svar på? Anders Wallentheim tycker att det 
kommer bli en stor vinst för rådet när den nya samordnaren finns på plats för då 
kommer det att bli ett naturligare samspel mellan rådet och tekniska förvaltningen. 
Lisen Ekdahl - viktigt att tillgänglighetssamordnaren får en hög delegation och 
har god kunskap i våra frågor. 

Ordförande undrar hur de olika föreningarnas behov, de föreningar som ska vara 
med, ser ut och hur vi kan fånga upp dem och ha en diskussion. Anders föreslår 
att föreningarna ska rangordna de tre viktigaste behoven varje förening har. Samla 
in föreningarnas behov och rangordna dem. Det som är viktigt för den ena 
föreningen kan vara gemensamt för alla. 
Pauli Peterson informerar att alla de aktuella föreningarna ska träffas i 
samrådsgruppen, men intresset är inte så högt. Det kommer inte in frågor till 
gruppen, som sedan kan lyftas i KTR. Nästa möte i samrådsgruppen skulle ägt 
rum den 18/ 11-2020, men det blir ingen träff på grund av den rådande 
situationen. Hålla digitala möten är svårt på grund av olika funktionshinder. Allt 
har stannat av och ligger nere. 
Ordförande framför att det är viktigt att rådet får frågor från föreningarna för att 
kunna lyfta med tekniska nämnden och tjänstemännen. 

Anders Wallentheim framför att det är två viktiga saker vi har framöver. Arbetet 
utåt, till våra partikollegor, och även inåt. Ett förslag är att rådet har ett möte med 
alla föreningar och att rådet försöker sälja in KTR. Bland annat vilka ambitioner 
rådet har och vilka krav föreningarna kan ha på rådet. 

Ulf Sjöström informerar att han fått ett samtal från Helena Larsson angående 
järnvägsövergången i Finja. Ordförande informerar om skrivelsen som gjorts och 
att den även inkommit till kommunledningsförvaltningen. Se bilaga. 
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Förvaltningschef TF Mats Svensson har svarat Helena Larsson och ärendet är 
åtgärdat. 

§ 5 Sammanträden/ möten 2021 
Kommunala pensionärsrådet vill gärna att man har ett gemensamt möte först, sen 
fika och att råden sedan har sina egna möten. Pauli Peterson och Lisen Ekdahl 
tycker att det är bra. Anders Wallentheim framför att det blir lättare för 
tjänstemännen som ska komma för att informera kommer på samma tid. Datum 
för gemensamma dagar är: 25/2-2021, 27/5-2021, 23/9-2021 och 25/11-2021. 
Klockslag: 13.00-16-00. Plats: T4-matsalen. 
Förslag på en gemensam informationsdag på hösten 2021, 2021-11-11. Plats är 
inte bokad. 
Förslag på en tillgänglighetsdag, eftermiddag, på våren 2021, 2021-04-21, där 
föreningarna bjuds in. Planering kommer att ske på arbetsutskottets sammanträde 
i februari 2021. 

Förslag på kommande tider för arbetsutskott: 
11/2-2021 kl.13.00-14-30 
12/5-2021 kl.13.00-14.30 
9/9-2021 kl. 13.00-14-30 
1'4/11-2021 kl.13.00-14-30. 

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum 1. 

Nästa sammanträde är den 17/11-2020 och då kommer tekniska förvaltningen till 
rådets sammanträde. Ordförande kommer att skicka över strategidokumentet 
Tillgänglighet och delaktighet för alla samt Tillgänglighetsrådets reglemente till 
Torsten Nilsson, ordförande TN, och Mats Svensson, förvaltningschefTF. 

§ 6 Övrigt 
Anders Wallentheim undrar hur det går med hemsidan. Ulf Sjöström informerar 
att han tagit kontakt med Henrik Eldt, ombudsmannen, som framförde att många 
synskadade inte kollar upp sina egna redskap för att kunna öppna hemsidor. 
Kommunen borde ta kontakt med ett företag som heter Funka, som kan titta på 
hemsidan och se om den funkar för synskadade. Henrik ville inte göra någon 
skrivelse. Ordförande tar kontakt med ansvarig för kommunens webbsida. Beslut 

/ ;~t ~ skrivelse. 

Karin Axelsson 
Orcijlfrande 

Kommunledningsförvaltningen 

Angela Samarzija 
N ämndsekreterare 
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Plötsligt en dag i Finja ... 

Fanns det skyltar på båda sidorna om vägtunneln under järnvägen I Finja. 
Denna tunnel som har varit i bruk sen 1983 och som är infart och utfart till 
Finja, när man kommer från Hässleholm. 

Vad står det då på skyltarna som sattes upp onsdagen den 28 oktober 2020. 
Jo det står: "vägen avstängd 10/11- 19/12" 
Finjaborna står undrande! Vad betyder detta? 
Hur ska vi nu köra dessa 6 veckor, när vi kör till/från Hässleholm. 
Finjaborna har inte fått någon information. Det berör alla hushåll i Finja. 
En boende i Finja kontaktade tekniska förvaltningen och ställde frågan: 
Hur ska man köra i stället för att köra via tunneln? 
Svaret blev att ansvarig för detta arbete är Trafikverket. 

Nu undrar Finjaborna ännu mer om kommunen inte bryr sig om Finja? 
Förutom cirka 150 hushåll i Finja, finns det några kommunala verksamheter: 
Skola, förskola, fritidshem och gruppbostad. Hur ska ambulans köra dessa 
veckor om någon behöver hämtas(kan ju bli akut). Hur ska matleveranserna ske 
till skola, förskola och gruppbostad. Hur ska renhållarna köra? 
Hur ska personal inom hemtjänsten köra för att komma till sina "brukare"? 
Hur ska personal boende i Hässleholm komma till sina arbetsplatser på skola, 
förskola, fritidshem, gruppbostad samt anställda på Finjagården eller något 
annat företag i Finja. 
Hur ska posten köra? Tidningsbärarna? 
Skolbussarna? Buss till/från daglig verksamhet? 
Så även om själva arbetet utförs av Trafikverket, så måste ansvariga i 
kommunen värna Finjabornas rätt till fungerande vägnät och framför allt 
Information. Det kan inte avfärdas med att det är Trafikverket som utför 
broarbete. Kommunen är ansvarig för att de kommunala verksamheterna 
fungerar även i Finja. Tekniska förvaltningen har några dagar på sig att förklara 
och ge information till dessa verksamheter och givetvis till Finjaborna. 

Dessa rader är skrivna av Helene Larsson, Klockaregatan 6 i Finja. 
Jag är ledamot i KTR i Hässleholm. Svar önskas före den 6 november. 

Helene Larsson 

~ 
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