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Datum

2017-02-23

Hässleholms
kommun
Plats och tid: Högalidshemmet, storstugan

Minnesanteckningar från kommunala tillgänglighetsrådet
2017-02-23
Närvarande
!rene Nilsson (S) ordf.
Hans-Göran H ansson (MP)kl. 13-14
Karin Axelsson (M)
Håkan Spångberg(SD)
Agnetha Karlsson (MP) från kl.
15: 15
Helene Larsson (PUB) vice ordf.
Margareta Hedlund (Fibromyalgiför.)
Ingvar Malmström (Hjärt- & lung)

Lisen Ekdahl (Demensför.)
Birgitta Andersson (NEURO)
Bo Nilsson (HRF)
Kerstin Ulfvik Jonasson,
(Dyslexiförbundet)
Gunilla Lilj ekvist (sekr.)

Ej närvarande
Asa Kull Persson (C)
Pia Litbo (S)
Mie Levin (HIF Klinten)
Anna-Lena Päkkilä (SRF)

Inledande informationsmöte tillsammans med KPR - Information om
omsorgsverksamheten
Ordförande !rene Nilsson informerar om det politiska läget i kommunen. Nämndernas
och de kommunala bolagens ordförande och 1:e vice ordförande har lämnat in sina
avsägelser som en konsekvens av att majoritetens budget inte vann gehör i kommunfullmäktige. D et planeras val av nya presidier och skifte av det politiska styret på
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari.
Om sorgschef Annika Andersson informerar om året som har gått. Bland annat har en
extern konsult gjort en genomlysning av verksamheten. Diskussion om korttidplatser
som köps in från vårdgivare utanför kommungränsen, som ibland kan innebära långa
resor för anhöriga, när de ska besöka sin närstående. Samtidigt är behovet av platser
stort och egen regi har i dagsläget inte tillräckligt med platser. Vidare informerades om
SK.Ls nya rekommendationer för särskilt boende.

Upprop
!rene Nilsson hälsar alla ledamöter välkomna. Därefter sker upprop.
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Information om Paradiset och Vänhem
Lisa Hofer, planarkitekt på s tadsbyggnadskontoret, informerar om detaljplanen
för Paradiset och Vänhem. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av
att uppföra bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral,
lokaler i bottenvåningar, parkeringshus mm) samt utveckling av befintliga grönområden inom Paradiset, samt ny bebyggelse vid Vänhem. Totalt möjliggörs det
för 200 nya bostäder. Detaljplanen handläggs i detta fall med utökat förfarande,
vilket innebär ett samrådsskede följt av ett granskningsskede innan beslut om
antagande. Det är en stor utmaning med bostadsbyggande i kulturmiljö. Det
kommer att vara en dialogträff lördagen den 11 mars kl. 10:00 på stadshuset.
E n fördjupad trafikstudie ska också göras.
Helene Larsson påpekade att det måste vara en god fysisk tillgänglighet i bostäderna. Karin Axelsson tillägger att det är viktigt att titta på trafikflödet och
hur folk ska transportera sig på gång- och cykelvägar. Trafikverket har fått
ärendet för synpunkter.
Se bifogad ftl.
Val av representant till Skånetrafikens kundråd
Kommunala tillgänglighetsrådet väljer Anita S~ernkvist som ordinarie representant till Skånetrafikens kundråd. Kjell Göran Hansson, KPR har avsagt sig
uppdraget. KPR har erbjudit KTR en ordinarie plats i kundrådet eftersom ingen i
KPR vill ta över Kjell Görans ordinarie plats.
Informationsdagen den 27 april
Helene Larsson tar på sig att omgående kontakta Maarit Lundwall,
tillgänglighetskonsult. Föreläsningen ska kombineras med gruppvisa diskussioner
Irene Nilsson ska ge KPR förslaget.
Rapportering från nämndsmöten och samrådsgrupp
Helene berättar att samrådsgruppen har fått information om bank~änster. Det
var en kostnadsfri utbildning från banken. Helene berättar också att samrådsgruppen har fått information av kommunens näringslivssamordnare Roger
H öjendal och Mats O lsson, tekniska förvaltningen om ombyggnad av centrum.
Agnetha Karlsson rapporterar från BUN att de har tre nybyggda förskolor, en i
Tyringe, en i Vinslöv och en i Bjärnum. Det är hög medvetenhet bland
personalen i köken gällande hantering av specialkoster enligt Agnetha.
Birgitta Andersson undrar över Citronfjärilens fristående verksamhet, som har
pedagogisk omsorg dag och natt. Agnetha berättar att Citronfjärilen vill utöka sin
verksamhet, men att uteytorna inte är tillräckligt stora.
Bo Nilsson undrar om kommunen har eget " nattis". För närvarande har BUN
inga resurser för "nattis". Nattillsyn för barn är inte lagstadgad verksamhet.
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Förslag på teman
Kjerstin Ulfvik Jonasson, Dyslexiförbundet önskar information från barn-och
utbildningsförvaltningen gällande särskilt stöd för elever i skolan. På förra
informationsdagen (2016) hade resursenheten denna information, därför är det
inte aktuellt för närvarande. Det blir eventuellt vid senare tillfålle.
Bo Nilsson anser att kommunens anhörigkonsult och anhörigstrateg ska komma
och informera på våra råd.
Helene Larsson vill ha en återrapportering från stadsbyggnadskontoret och Tore
Kvist angående inventeringen av tillgänglighet i kommunens flerbostadshus.
Övrigt
Uppdrag till nästa möte
Kommunfullmäktige har beslutat om strategidokumentet "Tillgänglighet och
delaktighet för alla". Kommunala tillgänglighetsrådet vill veta hur nämnderna
jobbar med denna strategi. Ordförande Irene Nilsson kontaktar Cecilia M-A som
får inhämta rapporterna från nämnderna om hur man jobbar med denna strategi.
Förhoppningsvis kan det vara klart till nästa möte som är den 18 maj.

KPR au tycker att det är för mycket att ha två informationer på vårt inledanade
gemensamma möte. KPR au föreslår att informationen enbart är från
omsorgsförvaltningen. Tidigare hade omsorgen en stående punkt.
Planeringsmässigt är det enklare att omsorgen kommer vid varje tillfålle.
Lisen Ekdahl, Demensföreningen tycker det är bra med en gemensam informa6on och att båda råden borde ha ett gemensamt möte i stället.
Håkan Spångberg tycker att det räcker med omsorgen varannan gång och övriga
förvaltningar varannan gång.
Kerstin Ulfvik-Jonasson framförde att omsorgsfrågorna inte är intressanta för alla
föreningar. Kjerstin menar att man ska jobba med tillgänglighet i alla förvaltningarna och därför behöver inte omsorgsförvaltningen informera varje gång.
Ordförande Irene N ilsson ska fråga KPR hur de ställer sig till att omsorgsförvaltningen informerar varannan gång och att det är andra informationer
varannan gång.
Lisen berättar att Senioren anordnar ett informationsmöte för anhöriga och
pensionärer den 31 mars. Anhörigkonsult och anhörigstrateg medverkar och
svarar på frågor. Skånska kören sjunger.
Kommunala tillgänglighetsrådet riktar ett särskilt tack till Bengt Lunden,
ordförande i HRF, för att han ordnade med hörslingan.

Irene Nilsson (S)
Ordförande

Helene Larsson (FUB)
Vice ordförande
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