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Plats och tid

Svedala kommunhus, konferensrum Skabersjö
2019-11-20, kl 09-12

Närvarande

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

Delges även:
Caroline Gullstrand (SD), representant socialnämnden
Torsten Persson, SPF, representant pensionärsrådet
Glenn Ljungqvist, Personskadeförbundet RTP
Moa Blom, Vård och omsorg
Theodora Mårtensson, Kultur- och fritidsenheten
Johanna Andersson, Gatu/parkchef
Staffan Sundström, Svedab
Pia Lindberg, nämndsekreterare tekniska nämnden
CAOS Café
Ulf Lennerling, ordförande Bygg- och miljönämnden
Per Mattsson, ordförande socialnämnden

Referensrådet för tillgänglighetsfrågor
1. Välkomna
Erik hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Skånetrafiken har tagit emot synpunkterna och tar till sig informationen. God dialog.
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Skånetrafiken kommer att besöka pensionärsrådet. Information om jojo-kort kommer i
Svedala nytt. Personal från Skånetrafiken kommer finnas på plats den 6 december vid
Svedala station och stortorget.
Annette skickar Igehedens presentationen igen. Den har inte kommit fram till alla.
Presentationen får ej spridas utanför gruppen.
Erik berättade att teknisk nämnd igår hade uppe information om Storgatans framtid
och fått förslag på framtida reglering. Beslut planeras i december. Beslut togs om nya
riktlinjer för uteserveringar som bland annat innebär att uteserveringarna tillåts ta
halva gatan i anspråk och att kommunen tillhandhåller staket/ avgränsning.
Parkering i Bara diskuterades. Parkeringsövervakning, parkeringstid och kostnad
diskuterades. Parkeringen ligger inte på kommunal allmän platsmark.
4. Information från kommunikationsenheten
Linda redogjorde för kommunens kommunikationskanaler och vad man kan finna och
göra på hemsidan. Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft vid årsskiftet. Den 23
september 2020 då ska merparten vara klart och kvarstående arbete ska redovisas.
Översikt om vad som finns på hemsidan önskas.
På fullmäktige är det svårt att se vissa texter i presentationerna. Gäller både
webbsändning och längst bak i salen. Kontrasterna behöver bli bättre.
Automatisera så att det framgår vilken sida på hemsidan det är du har synpunkter på i
mailet som går iväg till sidansvarige.
Det är svårt att hitta och få kontaktuppgifter till politiker och personal.
Lägg gärna ut att information om att protokollet inte har kommit än samt lägg ut
dagordning innan mötet i god tid.
Svedala Nytt gör sommaruppehåll, ingen förändring är på gång.
Lokaltidningen diskuterades. De får pressmeddelande. Eventuellt utökat samarbete.
Hur hanteras faktafel?
5. Önskemål om nya gång- och cykelvägar
Belysning på gång- och cykelvägar behöver bli bättre, stolparna på fel sida. Området
runt Södergatan har trasig belysning.
Gång- och cykelväg Klågerup och Vissmarlöv önskas.
Reflexanvändning behöver förbättras. Synbarhetskampanjen ”Syns du, finns du”
pågår.
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Resterande del av cykelvägen längs Malmövägen i Bara byggs troligen till våren.
6. Övrigt
Den digitala tavlan på Klågerup busstation har för liten text.
Önskemål om ringlinje för busstrafiken i Svedala, svårt att komma till vårdcentralen.
Politiker ska själva lämna in ersättningskrav.
7. Nästa sammanträde
Nästa möte hålls den onsdag 5 februari kl. 09.00, konferensrum Börringe (Tekniska, 3
vån)
Mimmi föreslås prata om bygglovsprocessen.

