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Datum

2017-11 -16

Hässleholms
kommun
Plats och tid: Högalidshemmet, kl. 13:00-16:00

Minnesanteckningar från kommunala tillgänglighetsrådet
2017-11-16
Närvarande
Sven Lundh (ordf)
Helene Larsson (FUB) vice ordf
Irene Nilsson (s)
Mie Levin (HIF Klinten)
Lisen Ekdahl (Demensför.)
Agneta Karlsson (mp)

Margareta Hedlund (Fibro.)
Ingvar Malmström (Hjärt- & lung.)
Bo Nilsson (HR.F)
Anita Stjernkvist (NEURO)
Cecilia :tvföllem-Aspegren (sekt.)

Ej närvarande
Anna-Lena Päkkilä (SRF)
Birgitta Andersson (NEURO)
Karin Axelsson (m)
Pia Litbo (s)
Hans-Göran Hansson (mp)
Asa Kull Persson (c)

Inledande informationsmöte
Förvaltningschefen Annika Andersson presenterar omsorgsförvaltningens
omvärlds- och verksamhetsanalys.
Upprop
Sven Lundh hälsar alla ledamöter välkomna och därefter sker upprop.
Rapportering från Skånetrafikens råd för serviceresor
Helene Larsson återrapporterar från Skånetrafikens kundrådsmöte. På agendan
stod som alltid punktlighet och bemötande och Helene berättar att punktligheten
har förbättrals under året efkr en svag period under årets första månader. Allt fler
färdtjänstchaufförer har genomgått certifieringsutbildningen och antalet klagomål
på bemötande och service har minskat.
Helene berättar också att Skånetrafiken kommer att låta Lunds tekniska högskola
genomföra en vetenskaplig studie för att kartlägga kundernas uppfattning om de
fria resorna, inom ramen för serviceresorna.
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Region Skåne har fattat beslut om nya regler och taxor för serviceresor och för
Hässleholms kommun kommer det att leda till en betydande kostnadsökning för
kommande år. Regionfullmäktige har även beslutat om att ta hem
beställningscentralen för serviceresor och driva den i egen regi, vilket innebär 65
nya arbetstillfällen i Hässleholm.

Höstens informationsdag
Arets gemensamma informationsdag tillsammans med kommunala
pensionärsrådet gick av stapeln den 26 oktober och under den avslutande
workshopen fördes många intressanta diskussioner. Cecilia presenterar en
sammanställning av grnppernas ideer och åsikter, se bifogade bilaga 1.
Rapportering från nämndsmöten och samrådsgrupp
Helene sammanfattar diskussionerna som fördes på samrådsgiuppens senaste
möte. Till denna träff var omsorgschef Annika Andersson inbjuden och temat för
mötet var bemötande, vilket är ett angeläget ämne för organisationerna för
personer med funktionsnedsättning. Det är många som vittnar om att
försäkringskassans allt striktare bedömning för möjligheten till sjukbidrag eller
rätten till assistans är en stor källa till oro. P å kommunnivå innebär det ökade
kostnader för kommunen och på individnivå kan det leda till att personer får tacka
nej till föreningsarbete.
Från kommunstyrelsens möte rapporterar, Irene Nilsson, att ett utbyte av tekniska
hjälpmedel på Silviaskolan är beslutat. Vidare berättar Irene att Sverigedemokraternas förslag till Strategisk plan och budget vann omröstningen i
kommunstyrelsen. Detta berodde i sin tur på att de rödgröna avstod från att delta
i omröstningen. Under senaste kommunstyrelsemötet presenterades även
kommunens lokalförsörjningsplan som pekar på stora investerings behov i
kommunens fastigheter och verksamhetslokaler för de kommande åren.
Agnetha Karlsson berättar att barn- och utbildningsnämnden har ett
prognostiserat underskott på 56,5 miljoner för innevarande år. Detta har inneburit
att nämnden har fattat beslut om köp- och anställningsstopp.
Det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser i kommunen och i Ballingslöv och
Hästveda är lokalbehovet akut. I Ballingslöv får förskolebarnen vistas i
skollokalerna och i Hästveda kan det bli aktuellt med en flytt till vårdcentralens
tomma lokaler.
Personalfrågan är i fokus och precis som i övriga kommuner kämpar
förvaltningen med att besätta lediga tjänster med behöriga lärare.
Agnetha passar även på att bjuda in rådets ledamöter till Havremagasinet. Den 1
december mellan klockan 13 och 17 är det öppet hus och allmänheten är
välkommen att beskåda den vackra utsikten från översta våningen och träffa
medarbetarna från Hässleholms Fritid, barn- och utbildningsförvaltningen samt
IT-avdelningen.
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Beslut om mötesdatum
Tillgänglighetsrådets ledamöter beslutar att fastställa följande mötesschema för år
2018.
KTR
Torsdag den 22 februari kl. 13-16
Torsdag den 24 maj kl. 13-16
Torsdag den 27 september kl. 13-16
Torsdag den 29 november kl. 13-16
Möteslokal: Storstugan, Högalidshemmet

KTR:s arbetsutskott
Tisdag den 6 februari kl. 13:30-15:00
Tisdag den 8 maj kl. 09:30-11:00
Torsdag den 30 augusti kl. 09:30-11:00
Torsdag den 8 november kl. 09:30-11:00
Möteslokal: Sammanträdesrum 2, Stadshuset

Gemensam informationsdag för KPR och KTR (13-16)
Torsdag den 18 oktober
Uppföljning av arbetet med strategin Tillgänglighet och delaktighet för alla
Cecilia presenterar de analyser som inkommit från nämnderna och materialet
återfinns i bilaga 2.

Avslutning
Sven Lundh avslutar mötet med att tacka för visat intresse.

Sven Lundh
Ordförande

Helene Larsson (FUB)
Vice ordförande
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