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Sammankallande

Ordförande
Tekniska förvaltningen
Sekreterare

Annika Johansson nämndsekreterare

Mötesdatum

2021-05-12

Klockslag

13.00-14.30

Närvarande:

Karin Axelsson (M) ordf, Annika Johansson nämndsekreterare, Malin Nilsson sekreterare
TF, Anders Wallentheim (S), Helene Larsson rep. Fub, Lisen Ekdahl rep. demensföreningen.
Närvarande ersättare:
Frånvarande:

Ulf Sjöström vice ordf. rep. Synskadades riksförbund, Veronica Haagen TF

Rubrik
Inledning
Upprop

Anteckning
Åtgärd/Beslut
Karin Axelsson inleder mötet med att hälsa alla
närvarande välkomna. Deltagarna presenterar
sig.
Genomförs av sekretare

Presentation av ledamöter, sekreterare samt tillgänglighetssamordnare

Helene Larssson informerar om valda ledaöter Tackar för informatsamt ersättare från föreningarna och Karin be- ionen
rättar om politikernas roller.
Tillgänglighetssamordanare Veronica Haagen
från tekniska förvaltningen har tyvärr förhinder
på dagens sammanträde.
Ny sekreterare i KTR fr.o.m 2021-06-05 är
Malin Nilsson från tekniska förvaltningen.
Info mötesrutiner
Information kring mötesrutiner och arvode.
Viktigt att man anmäler i god tid om man har
och arvoden
förhinder att närvara vid ett sammanträde. Helene Larsson kallar ersättare vid behov. Arvoden utgår till ledamöter samt till tjänstgörande
ersättare.
Förberedelse inför Nästa sammanträde 2021-05-27. Mötet startar
sammanträdet tors- gemensamt med KPR, kl. 13:00-14:45. Jeanette
Junge kommer att närvara och informera om
dag 27/5
Leader projekt om hur man arbetar med byutvecklingen i kransorterna.
Fastställande av
Därefter blir det enskilt möte för KTR,
dagordning 27/5
14:45-16:00.
Går igenom dagordning inför kommande
möte.
Omsorgsförvaltningen / Förvaltningsstaben
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06
E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
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Rubrik
Övrigt

Anteckning
Hur arbetar kommuen tillgänglighetsfrågor?
Tillgänglighetssamordnaren, förutsättningar
och förväntningar
Finns det någon app där man kan anmäla brister?
Utvärdering av KTR strategi - Tillgänglighet
och delaktighet för alla, under 2021/2022.
Detta ska vara ett leveande dokument.
Inkomna frågor till den 27/5 mailas till sekreteraren senast 21/5.

Avslutning

Vid förhinder till ett sammanträde mailar man
in till ordf. eller sekreterare information som
ska lyftas på mötet.
Karin avslutar mötet och tackar alla deltagarna.

Åtgärd/Beslut
Frågorna lyfts på
sammanträdet
2021-05-27

