Sammanträdesdatum

2017-06-15
Sida

Ärendeförteckning

Välkommen
1
2
3
4

Godkännande av dagordningen
Presentation av rådets deltagare
Föregående minnesanteckningar
Byggranskningsgruppen

5

Parkeringar

6

Nuläge från Kollektivtrafik- och
tillgänglighetsavdelningen
Nuläge från Parksektionen
Tillgänglighetsbana på Södra berget
Rapport från Samrådsgruppen
Övrigt

7
8
9
10

Avslutning

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Kommunala funktionshindersrådet

1

Tid
Tid
Plats

Kl. 14.00 – 16.00
Kommunhuset

Ledamot

Anders Hedenius (S) Ordf.
Isabell Mixter (V)
Hans Brynielsson (Kd)
Bengt Norlander
Anita Boström-Nordell
Margareta Fisk
Britt Eriksson
Peter Tjernberg

Närvarande

Linnea Kjellman (C)
Annika Kallin (S)
Maritta Selin (L)
Barbro Enarsson
Sten Sandin
Yvonne Modig
Inger Persson
Anita Eklöf -Landell

Närvarande
Närvarande

Ersättare

Övriga

Anders Bolin
Eva Forslund
Andreas Pettersson
Cecilia Andersson
Anders Erlandsson
Gisela Lindborg
Mattias Gillow
Åsa Swan

Sida

Närvarande
Närvarande
Närvarande

Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Kommunala funktionshindersrådet

Sida

2

Välkommen
Ordförande Anders Hedenius hälsar alla välkomna till dagens möte.

1 Godkännande av dagordningen
Dagens dagordning godkänns.

2 Presentation av rådets deltagare
En presentationsrunda görs av rådets alla deltagare.

3 Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.

4 Byggranskningsgruppen
Anders Bohlin, friskar upp våra minnen kring Byggranskningsgruppen.
Den granskar ärenden utifrån funktionshinder. På senare tid har den
inte fått så många ärenden och har förmodligen spelat ut sin roll, detta
vartefter kunskapen om funktionshindrades problem blivit större.
Dessutom finns det nu tydligare lagstiftning och alla dess riktlinjer är
numer inarbetade och verksamma i det dagliga arbetet med
samhällsbyggnadsprocessen. Funktionshindersrådet kommer överens
om att hanteringen av byggranskningsfrågor framöver sker via
funktionshindersföreningarnas egna samrådsgrupp och kommuniceras
direkt med Stadsbyggnadskontoret.

5 Parkeringar
Eva Forslund berättar om kommunens ansvar när det gäller allmänna
parkeringar. På tapeten just nu är bl.a. målningar, ombyggnationer och
nya parkeringsavgifter. Hon delger oss också nyheten Parkster där man
lätt kan parkera via SMS, Talsvar eller en så kallad App och slipper då
leta rätt på parkeringsautomater. Eva ger också några funderingar till
vad som kan vara bra samrådsfrågor.

6 Nuläge från Kollektivtrafik- och tillgänglighetsavdelningen
Andreas Pettersson redogör för nuläget inom kommunens
ansvarsområde.
7 Nuläge från Parksektionen
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Cecilia Andersson berättar om kommunens arbete med att rusta upp
parker och grönområden. Även ett antal av kommunens egna lekparker
genomgår renovering. Det kommer givetvis vara möjligt för
funktionshindrade, exempelvis föräldrar, att tillgodogöra sig
anläggningarna både för sig själva och tillsammans med sina barn.

8 Tillgänglighetsbana på Södra berget
Anders Erlandsson, Kultur & Fritid berättar om arbetet med att
tillskapa en tillgänglighetsbana på Södra Berget. Anders berättat att
arbetet är precis på gång att starta och ambitionen är förstås att banorna
ska vara fullt ut användbara för funktionshindrade. För att det ska bli så
bra som möjligt bjuder Anders in till dialog med
funktionshindersgrupperna och då gärna även på plats i naturen på
Södra Berget om det är möjligt. Anders vill gärna ha in synpunkter på
bland annat materialvalet till banornas underlag och även utformning
av exempelvis grillplatser och platser för att bara vila sig en stund.

9 Rapport från Samrådsgruppen
Peter berättar i snabbversion om de senast genomförda aktiviteterna,
bl.a. öppet hus på Skeppargatan och debatt på Kulturmagasinet.

10 Övrigt
Inga övriga frågor.

11 Avslutning
Anders Hedenius tackar för dagens diskussioner och avslutar därmed
mötet.

Nästa möte är torsdag den 26 oktober kl. 14-16

