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Närvarande:  

Karin Axelsson (M) ordförande, Helene Larsson (rep. Fub), Ulf Sjöström (SRF) vice ord-

förande, Lisen Ekdahl (Demensföreningen), Svetlana Sidorova tillgänglighetssamordnare, 

Robin Gustavsson (KPR), Christoffer Solberg (KPR) nämndsekreterare OF 

Närvarande ersättare: 

Frånvarande: 

 

 

Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 

Inledning  
Karin Axelsson inleder mötet med att hälsa alla 
närvarande välkomna.  
 

 

Information om 

kommunens nya 

webplats 

 
Kort information angående fortlöpande arbete 
om framtida utformande och utseende av 
kommunens nya webbplats  
www.hassleholm.se  
 
Presentation av Magnus Lindstrand bifogas i 
mailutskicket tillsammans med minnesanteck-
ningar. 
 

 
Magnus Lindstrand 
Webbansvarig 
Kommunikationsav-
delning, KLF 
 
 
Svetlana Sidorova 

Uppföljning av till-

gänglighets vand-

ring  

 
Tillgänglighetsvandring i Tyringe och Vinslöv 
den 21 april visade sig vara mycket givande med 
flera flera anmärkningar och förslag på möjliga 
åtgärder. På plats i Vinslöv förutom KTR fanns 
med Paul Dettwiler, bygglovshandläggare från 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Repre-
sentanter från TF utlovades till nästkommande 
vandring.  
 
Sammanställning från tillgänglighetsvandringen 
presenteras på KTR mötet den 25 maj.  
Förslag att skicka in en insändare till ”Norra 
Skåne” om KTR Tillgänglighetsvandringar,      
eventuellt bjuda in ”Norra Skåne” att delta på 
en vandring 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetlana Sidorova 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 

Planering inför 

kommande möte  

 

 
Ordförande informerar om att nästa möte den 
25/5-2022 har vi gemensamt med KPR från 
kl.13.00- ca 14.45.  
Karin Axelsson berättar om pågående projekt 
under ledning av Maria Olsson från digitali-
seringsenheten. Projektet handlar om funktion 
"Felanmälan” på kommunens webbsida. Äm-
net är aktuellet och inbjudan till KPR/KTR 
sammanträde ska skickas till Maria Olsson. 
  
Inbjudan till KTR/KPR sammanträde ska 
också skickas till Elin Saarikari, enhetschef 
Kontaktcenter, KLF för information Kontakt-
centerns funktioner och arbetssät.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Svetlana Sidorova 
 
 
 
 
 
Svetlana Sidorova 

Övrigt  
Ulf Sjöström lyfter upp frågan angående kost-
nader för ledsagare i Hässleholms kommun. 
Olika regler i olika kommuner. Avgiften i 
Hässleholm för synskadade personer för led-
sagre är 230: -, max 10 timmar per månad. 
Malmö kommun tar inte ut några avgifter för 
ledsagarhjälp. Önskan om att ta upp frågan 
med berörda tjänstemän. 
 
Flera skånska kommuner erbjuder personer 
över en viss ålder att resa fritt. Ej i Hässleholm!  
Att ta upp på nästkommande möten. 
 
Läget i kommunen gällande inventering av 
kommunens offentliga lokaler, tillgängliga för 
syn- och hörselskadade, rörelsehindrade perso-
ner mm. Ska undersökas på nytt. Hörselslingor 
och övrig tillgänglighet. Kontakt med ansvarige 
i Hässleholms kommun. 
 
Kolla upp vem håller i listan över skydsrum-
men i kommunen, hur anpassade är de utifrån 
tillgänglighetsperspektiven? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetlana Sidorova 
 
 
 
Svetlana Sidorova 

Avslutning Karin avslutar mötet och tackar alla deltagarna. 
 

 

 

Karin Axelsson   Svetlana Sidorova     

Ordförande     Tillgänglighetssamordnare 
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