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Datum

2016-02-18

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

Minnesanteckningar från kommunala tillgänglighetsrådet
2016-02-18
Närvarande
Irene Nilsson (s) ordf
Håkan Spångberg (sd)
Pia Litbo (s)
Åsa Kull Persson (c)
Hans-Göran Hansson (mp)
Helene Larsson (FUB) vice ordf
Margareta Hedlund (Fibromyalgiför.)
Ej närvarande
Anna-Lena Päkkilä (SRF)
Ingvar Malmström (Hjärt- & lung)
Karin Axelsson (m)

Lisen Ekdahl (Demensför.)
Mie Levin (HIF Klinten)
Birgitta Andersson (NEURO)
Bo Nilsson (HRF)
Inga-Britt Jormelius (Demensför.)
Lars Jönsson (Reumatikerför.)
Cecilia Müllern-Aspegren (sekr)

Inledande informationsmöte
Kommunalråden Lena Wallentheim och Mats Sturesson inleder mötet med att
svara på frågor om allt ifrån uppföljning av färdtjänstavtalet till framtidens
äldreomsorg. Frågestunden avslutas med att Lena och Mats reflekterar kring
kommunens utmaningar och möjligheter på kort och lång sikt.
Maria Elfblad, berättar om sitt arbete som verksamhetschef för särskilt boende
och ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor. Avslutningsvis gör Maria en kort
presentation av resultatet från 2015 års brukarundersökning.
Upprop
Irene Nilsson hälsar alla ledamöter välkomna och därefter sker upprop.
Gemensam utbildningsdag för KTR och KPR
Enligt kommunala tillgänglighetsrådets reglemente ”bör rådet minst en gång om året
sammankalla till informationsmöte där framtida inriktningar och intentioner presenteras. Till
sådant möte skall kallas en representant från varje inom kommunens verksamhet förening för
personer med funktionsnedsättning, som är ansluten till riksorganisation.” Irene ställer
frågan om samtliga ledamöter i KTR ska kallas till mötet. Det skulle i så fall
innebära att några föreningar får mer än en deltagare. Rådet beslutar efter en kort
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diskussion att endast en deltagare per verksam förening ska kallas till
informationsmötet.
Årets informationsmöte kommer att gå av stapeln den 28 april i T4-matsalen och
Irene berättar att KTR:s arbetsutskott har föreslagit följande programpunkter:




Cityutveckling med fokus på tillgänglighet och trygghet
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete för att alla ska få bli sitt bästa
Tillgängligheten i flerbostadshus

Region Skånes råd för serviceresor
Kommunstyrelsen har beslutat att utse Irene Nilsson till ordinarie ledamot och
Karin Axelsson till ersättare i politikerrådet för serviceresor. Irene berättar att det
saknas en representant i tjänstemannarådet men tillväxtavdelningen har lovat att
utse en kontaktperson. Mikael Kipowski, chef för tillväxtavdelningen, vill att KPR
och KTR utser representanter som ska ingå i kommunens interna råd för
färdtjänstfrågor. Ledamöterna beslutar att Anna-Lena Päkkilä och Helene Larsson
ska representera KTR.
Förarcertifiering för serviceresor
Cecilia delar ut två dokument som hon har fått av Skånetrafiken kring
förarcertifiering. Rådets ledamöter tycker att Skånetrafikens utbildningsmaterial är
bra. Ledamöterna har en diskussion om hur kommunen som avtalspart och
Skånetrafiken som beställare säkerställer att förarna lever upp till kraven. Rådet
enas om att fortsätta bevaka frågan framför allt på kommande möten för råden
för serviceresor.
Rapportering från nämndsmöten och samrådsgrupp
Ledamöterna har inget att återrapportera från nämndsmöten och
samrådsgruppen.
Revidering av handikappolitiskt program
Arbetsgruppen för revidering av handikappolitiskt program har träffats för att
färdigställa ett utkast till strategi för tillgänglighet och delaktighet för alla. Cecilia
berättar att fokus för arbetsgruppen har varit att tydliggöra arbets- och
ansvarsfördelningen i tillgänglighetsarbetet. I utkastet till strategi står det följande:
Varje nämnd och styrelse har i uppdrag att formulera sina mål för delaktighet och tillgänglighet
och förvaltningarna och bolagen har sedan till uppgift att i sina planer och budgetar tydliggöra
hur målen ska uppnås och hur resurserna ska fördelas. I de fall det krävs kommunövergripande
insatser har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för genomförande och finansiering.
Arbetsgruppen föreslår även att det utses en tillgänglighetssamordnare som ska
finnas på kommunledningskontoret och ha ett ansvar för att driva och samordna
tillgänglighetsfrågorna.
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Rådet är överens om att det är viktigt med full insyn i processen och Cecilia delar
ut utkastet och uppmanar ledamöterna att lämna sina synpunkter innan
kommande arbetsmöte den 17 mars.
Förslag på teman
Rådets ledamöter har vid tidigare tillfälle framfört önskemål om att diskutera
tillgänglighet och trygghet med kommunens säkerhetschef, Anders Nählstedt.
Cecilia får i uppdrag att bjuda in honom och Kajsa Hermansson, chef för
olycksförebyggande verksamhet, för en presentation av kommunens
handlingsprogram för räddning och säkerhet.
Handlings-/beslutspunkter



Rådet beslutar att endast en representant från varje verksam förening ska
kallas till informationsmötet den 28 april.



Rådet enas om att fortsätta bevaka frågan om förarkompetens framför allt
på kommande möten för politiker-, tjänstemanna- och kundrådet för
serviceresor.



Ledamöterna beslutar att Anna-Lena Päkkilä och Helene Larsson ska
representera KTR i kommunens interna råd för färdtjänstfrågor.



Cecilia får i uppdrag att bjuda in Anders Nählstedt och Kajsa Hermansson
till kommande rådsmöte för att informera om kommunens
handlingsprogram för räddning och säkerhet.

Irene Nilsson (s)
Ordförande

Helene Larsson (FUB)
Vice ordförande
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