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Plats och tid

Svedala kommunhus, konferensrum Börringe
2019-05-29, kl 13-14.30

Närvarande

Erik Stoy (M), ordförande, representant tekniska nämnden
Henrik Corneliussen (SD), vice ordförande, representant
tekniska nämnden
Carin Falck (BP), representant socialnämnden
Torsten Persson, SPF, representant pensionärsrådet
Lena Gustafsson, SKPF, representant pensionärsrådet
Ann-Magreth Albin, PRO Bara, representant
pensionärsrådet
Stefan Bauer, Svedala anhörigföreningen
Annette Bengtsson, trafikingenjör, Gatu- och parkenheten
Linda Holst, kommunikationsenheten
Moa Blom, Vård och omsorg
Mimmi Jacobsson, bygglov

Delges även:

Caroline Gullstrand (SD), representant socialnämnden
Glenn Ljungqvist, Personskadeförbundet RTP
Johanna Andersson, Gatu/parkchef
Theodora Mårtensson, Kultur- och fritidsenheten
Staffan Sundström, Svedab
Alexandra Pamp, nämndsekreterare tekniska nämnden
CAOS Café
Ulf Lennerling, ordförande Bygg- och miljönämnden
Per Mattsson, ordförande socialnämnden
Webbplats

Referensrådet för tillgänglighetsfrågor
1. Välkomna
Erik Stoy hälsade alla välkomna och beklagade att det var längesedan förra mötet
hölls. Nu är Annette Bengtsson och Mimmi Jakobsson på plats. Annette kommer att
arbeta med tillgänglighetsfrågor på allmän platsmark och Mimmi bevakar
tillgängligheten i bygglovsprocesserna och driver inkomna ärende.
2. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
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3. Redovisning av inventering av busshållplatser
Annette Bengtsson redovisade den inventering av busshållplatser som har gjorts.
Inventeringen omfattar belysning, sittmöjlighet, cykelställ, kantstenshöjd för insteg i
bussarna, kontrastmarkeringar, papperskorgar, reflexsnurra, talenhet, väderskydd.
Möte kommer att hållas med Skånetrafiken för att komma vidare i projektet.
Kommunen kan få bidrag för utrustning och tillgänglighetsåtgärder.
Vid hållplatsen vid Tejarp upplever man att påstigningen är för långt från kuren och att
bussarna ibland kör förbi.
Belysning bör finnas på båda trottoaren längs gatorna. Dåligt exempelvis längs
Banvägen.
4. Inventering av utemiljön
Ett förslag till ny tillgänglighetsinventering av allmän platsmark redovisades och
diskuterades. Ska inventeringen genomföras måste rådet beviljas ekonomiska medel.
Ett utskick av den äldre inventeringen och Ighedens presentation önskas.
Avstånd mellan bänkar diskuterades. 200/300 m i tätort längs huvudstråk bedöms
rimligt men det finns inte samma behov på exempelvis sträckan Klågerup-Bara. 400
m i ytterområde bedöms rimligt.
5. Övrigt
Önskemål att gata/park medverkar på seniordagarna, 9-11 oktober.
Skånetrafikens förslag till tidtabeller föreslås gå på remiss till pensionärsrådet. För att
från exempelvis Klågerup nå sjukhuset i Trelleborg tvingas man till byte i Malmö eller
Svedala. Direktförbindelse önskvärt.
Alla sittmöjligheter bör ha ryggstöd, exempelvis bänkarna vid Bara centrum.
Häckar växter ut i gångbanor. Fastighetsägare bör informeras. Felanmälan kan göras
på kommunens hemsida eller via telefon. Påminnelse om att man kan lämna
synpunkter bör gå ut igen via Svedala Nytt.
Alla webbredaktörer har gått utbildning i klarspråk. Linda Holst föreslås att på nästa
möte presentera kommunikationsarbete med tillgänglighetsfrågor.
Behovet av hjälp med bankärende diskuteras. IT-stöd finns för äldre om man har
behov. Kommunen har också gode män.
Mimmi Jakobsson föreslås att vid nästa möte eller längre fram i höst berätta om
bygglovsavdelningens arbete med tillgänglighetsfrågor. Företagare bör bjudas in till
informationsmöte där kommunen kan informera om behovet av tillgängliga miljöer
bland annat entréer och förutsättningarna och lagkraven för det.
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Affischställ, krukor mm på trottoarer ställer till problem. Krav ställs i polisyttrande på
hinderfritt avstånd.
6. Nästa sammanträde
Nästa möte hålls den 18 september kl. 14-17.

