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Datum

2015-09-10

Plats och tid: Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl 13:00-16:00

Minnesanteckningar från kommunala
tillgänglighetsrådets möte 2015-09-10
Närvarande
Irene Nilsson (s) ordf
Håkan Spångberg (sd)
Karin Axelsson (m)
Pia Litbo (s)
Helene Larsson (FUB) vice ordf
Lisen Ekdahl (Demensför.)

Mie Levin (HIF Klinten)
Birgitta Andersson (NEURO)
Ingvar Malmström (Hjärt- & lung)
Bo Nilsson (HRF)
Anna-Lena Päkkilä (SRF)
Cecilia Müllern-Aspegren (sekr)

Ej närvarande
Bodil Gustafsson Larsson (v)
Åsa Kull Persson (c)
Inledande presentationsrunda och upprop
Ordförande Irene Nilsson inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Därefter
följer upprop och en kort presentationsrunda.
Revidering av handikappolitiskt program
Cecilia berättar om uppdraget att revidera kommunens handikappolitiska program
från år 2005. Med utgångspunkt från svensk lagstiftning och EU:s
handikappstrategi ska arbetsgruppen ta fram förslag på en kortfattad strategi för
hur Hässleholms kommun ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning
ges lika villkor att delta i samhällslivet. Arbetsgruppen består i nuläget av följande
tjänstemän:







Cecilia Müllern-Aspegren, ekonomiavdelningen, sammankallande
Harriet Lind, tekniska förvaltningen
Anna Nilsson, stadsbyggnadskontoret
Niklas Persson, barn- och utbildningsförvaltningen
Ulla-Brita Wallenius, socialförvaltningen
Camilla Lindvall, omsorgsförvaltningen
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Arbetsgruppen kommer att utökas med en representant från de
funktionsnedsattas organisationer. Tillgänglighetsrådet liksom pensionärsrådet
kommer att fungera som referensgrupper i det fortsatta arbetet.
Val av representant till Region Skånes kundråd för serviceresor
Nästa punkt på agendan är val av representant till Region Skånes kundråd för
serviceresor. Tillgänglighetsrådets arbetsutskott föreslår att Anna-Lena Päkkilä
utses som Hässleholms kommuns representant och att det utses en personlig
ersättare till henne. Vidare har arbetsutskottet föreslagit att kommunala
pensionärsrådet ska få möjlighet att utse en person till kundrådet som
representerar pensionärsorganisationerna.
Rådet väljer följande ledamöter som representanter i kundrådet:
Ordinarie
Anna-Lena Päkkilä

Ersättare
Helene Larsson

Gemensam utbildning för KPR och KTR
KPR har framfört önskemål om en gemensam introduktionsutbildning för
ledamöterna i råden. Cecilia berättar att utbildningen kommer att gå av stapeln
den 15 oktober, klockan 13-16, i T4-matsalen. Samtliga ledamöter i KTR kommer
inom kort att få en inbjudan till utbildningen.
Teman
KTR:s arbetsutskott föreslår att Skånetrafiken kommer och informerar om
färdtjänstverksamheten. Rådets ledamöter är överens om att det finns många
frågor och synpunkter på färdtjänstverksamheten, bland annat kring chaufförernas
bemötande och rådet ser gärna att färdtjänstfrågan blir en diskussionspunkt under
kommande möte. Arbetsutskottet föreslår vidare att projektgruppen för
inventering av flerfamiljshus ska ges möjlighet att berätta om sina slutsatser och
det fortsatta tillgänglighetsarbetet. Cecilia berättar att Tore Kvist och Charlotte
Nygren-Bonnier är inbjudna till rådsmötet den 20 november.
Irene redogör för de, utifrån rådets perspektiv, intressanta anmälningsärendena;
Planeringsdokumenten för strategisk planering inom äldreomsorgen respektive
FSS, som togs upp vid kommunstyrelsens möte den 2 september.
Irene föreslår att rapportering från kommunernas nämnder ska vara en stående
punkt på rådets dagordning. Rådet beslutar att det ska finnas två fasta punkter på
agendan, dels en rapportering från nämndsmötena och dels en rapportering från
representanterna för de funktionsnedsattas organisationer.
Vid arbetsutskottets möte tog Helene upp frågan om tillgänglighetsanpassning av
fiskebryggan i Finjasjön. Cecilia berättar att hon har varit i kontakt med
Stadsbyggnadskontoret som hänvisar till HIBAB. Cecilia föreslår att VD för
HIBAB, Kent Johannesson, bjuds in till kommande rådsmöte.

Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen
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Avslutande informationsmöte
Avslutningsvis tackar Irene för visat intresse. Efter mötet följer en gemensam träff
för pensionärs- och tillgänglighetsråden med information av verksamhetschef
Ingela Nilsson om hemtjänsten och en kommande brukarenkät. Lisa Hofer och
Johanna Karlsson från Stadsbyggnadskontoret presenterar den fördjupade
översiktsplanen för Hässleholms stad och Lina Jönsson från tillväxtavdelningen
berättar om Vandringsfestivalen, Hovdalaleden och Eurorando 2016.
Handlings-/beslutspunkter



Rådet väljer följande representanter till Region Skånes kundråd: Anna-Lena
Päkkilä, ersättare Helene Larsson.



Gruppen föreslår att ansvariga för färdtjänstverksamheten liksom Kent
Johannesson, VD för HiBAB, bjuds in till kommande rådsmöte.



Ledamöterna beslutar att rapportering från nämndsmöten och övrig
rapportering ska vara stående punkter på rådets dagordning.



Tore Kvist och Charlotte Nygren-Bonnier är inbjudna till kommande
rådsmöte för att berätta om sina slutsatser efter inventeringen av
tillgänglighet i kommunens flerfamiljshus.

Irene Nilsson (s)
Ordförande

Helene Larsson (FUB)
Vice ordförande
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