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Datum

2017-05-18

Plats och tid: Stadshuset, kl. 13:00 -16:00

Minnesanteckningar från kommunala tillgänglighetsrådet
2017-05-18
Närvarande
Helene Larsson (FUB) vice ordf
Irene Nilsson (s)
Karin Axelsson (m)
Agneta Karlsson (mp) (från kl. 14)
Mie Levin (HIF Klinten)

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

Ej närvarande
Pia Litbo (s)
Åsa Kull Persson (c)
Hans-Göran Hansson (mp)
Lisen Ekdahl (Demensför.)
Inledande tillgänglighetsvandring
Mötet inleds med en tillgänglighetsvandring i centrala Hässleholm. Hinder i form
av krånglande hissar, blomsterkrukor och trottoarpratare upptäcks och noteras.
Läs gärna Norra Skånes artikel om vandringen:
Hinder på vägen för funktionsnedsatta | Norra Skåne
Upprop
Helene Larsson hälsar alla ledamöter välkomna och därefter sker upprop.
Uppföljning av strategin Tillgänglighet och delaktighet för alla
Omsorgsnämnden har gjort en analys av måluppfyllelse och genomförda åtgärder
utifrån strategin tillgänglighet och delaktighet för alla. Ledamöterna i
tillgänglighetsrådet tycker att det är en bra redovisning och Cecilia MüllernAspegren får i uppdrag att begära in analyser från övriga nämnder.
Under diskussionen, om planerade och genomförda åtgärder för ökad
tillgänglighet och delaktighet, kommer frågan om syn- och hörselinstruktörer upp.
Bo Nilsson och Anna-Lena Päkkilä vittnar om att det finns ett stort behov av
kunskapsspridning både kring funktionsnedsättningarna och hjälpmedelsanvändningen. Rådet enas om att ställa följande fråga till omsorgsnämnden: Vilka

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

2(3)
insatser görs för att öka medarbetarnas kunskaper kring syn- och hörselnedsättningar och
hjälpmedelsanvändning?
Cecilia berättar om Myndigheten för delaktighets mätning som visar hur Sveriges
kommuner arbetar för att öka delaktigheten för personer med
funktionsnedsättning inom områdena arbetsmarknad, utbildning, fysisk
tillgänglighet samt idrott och kultur. Enkäten pekar på en förbättring inom
samtliga områden jämfört med tidigare års mätning. Samtliga enkätsvar finns på:
Kommunuppföljning
Rapportering från Skånetrafikens kundråd
Helene berättar om det senaste kundrådsmötet för serviceresor och de
diskussioner som fördes kring behovet av ökad samåkning och höjd servicenivå.
Mätningar visar att nöjdheten bland kunderna har ökat men det finns fortfarande
problem med bemötandet hos vissa färdtjänstoperatörer. Helene påpekar att det
är viktigt att kommunen är en aktiv kund och hon ser gärna att ansvariga
tjänstemän på tillväxtavdelningen, James Heathcote och Ritva Nilsson, har en
löpande dialog med kommunens representanter i kundrådet.
Datum för höstens informationsdag
Helene meddelar att höstens informationsträff kommer att gå av stapeln den 26
oktober klockan 13-16 och temat för mötet är bostadsförsörjning.
Rapportering från nämndsmöten och samrådsgrupp
Helene berättar att flertalet föreningar som ingår i samrådsgruppen kommer att
medverka i en minimässa med informationsbord i Gallerian på Citylördagen den
27 maj. Karin Axelsson berättar att omsorgsnämnden prognostiserar ett
underskott på 1 miljon för år 2017 men att det pågår ett målmedvetet arbete för
att nå en budget i balans.
Utvärdering av tillgänglighetsvandringen
Rådet tycker att tillgänglighetsvandringen var bra och ett flertal ledamöter framför
önskemål om att göra tillgänglighetsvandringen till ett årligen återkommande
inslag på rådets möten. Karin föreslår att rådet gör en ny vandring i centrala
Hässleholm efter att ombyggnationen kring järnvägsstationen är klar i november i
år och det ställer sig ledamöterna positiva till. Dessutom föreslås att Hesslecity ska
bjudas in till denna vandring.
Bo poängterar att det är viktigt med uppföljning och återkoppling och han vill
gärna få mer information om hur kommunen jobbar tillsammans med polisen och
näringsidkarna för att skapa en tillgänglig och trygg gatumiljö för alla. Rådet enas
om att bjuda in ansvariga tjänstemän för att få mer information om ärendegången
och reglerna för skyltning på offentlig plats.
Anna-Lena berättar om det stora behovet av ledarhundar. I nuläget är det 80
personer som står i kö för att få en ledarhund och eftersom utbildningstiden är
lång, från valp till fullärd ledarhund, är det många synskadade som får vänta i flera
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år på att få en ledarhund. Samtidigt minskar antalet hundar i tjänst i takt med att
allt fler ledarhundar går i pension.
Övrigt
Mie Levin informerar om en rolig föreningshändelse. HIF Klinten vann i mars
månad guld i innebandy på Special Olympics World Winter Games i Österrike.
Avslutningsvis tillönskar Helene samtliga ledamöter en glad sommar.

Handlings-/beslutspunkter



Rådet beslutar att genomföra ett informationsmöte tillsammans med
kommunala pensionärsrådet den 26 oktober. Tema för mötet är
bostadsförsörjning.



Cecilia får i uppdrag att begära in analyser av nämndernas arbete kring
kommunens tillgänglighets- och delaktighetsstrategi till kommande möte.



Rådet beslutar att tillgänglighetsvandring i kommunen ska vara ett årligen
återkommande inslag och att rådet ska bjuda in ansvariga tjänstemän för
att få mer information om ärendegången och reglerna för skyltning på
offentlig plats.

Helene Larsson (FUB)
Vice ordförande
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