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KRF
Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta

Tid och plats: Klockan 13.15-16.00 0stra kommunhuset, rum 107

Kommunala rådet för funktionsnedsatta
Ledamöter
Kalle Johnson, Unga funkisar
Lena Evergren, DHR Kristianstad
Alice Back, Afasiföreningen
Mikael Andreasson, Unga funkisar
Knut Thorstensson. SRF
Bertil Andersson. Reumatikerna
Gert-Inge Svensson, FUB Kristianstad
Marie-Louise Evergren, DHR Kristianstad
Anna Pettersson, ersättare Unga funkisar

Övriga närvarande
Marianne Eriksson(S), ordförande
Caroline Hedenström (M), vice ordförande
Anna-Kerstin Larsson. KS
Emelie Josephsson, sekreterare
Alexandra Vinkvist, förvaltningsadministratör
Sten-Olof Häll, enhetschef C4 Teknik $ 47
Elisabet Farner, planeringsstrateg KLK $ 48
Joakim Hörnell. ekonom $ 49

Justerare: Kalle Johnson

Paragrafer som protokollet omfattar: $$ 43-50

Underskrifter

Sekreterare Emelie Josephsson

Ordförande Marianne Eriksson 5'7«

Justerare.]<alle.Johnson.
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$ 43 Mötets öppnande

$ 44 Val av justerare

Till justerare väljs Kalle Johnson

Informationen tas till protokollet

$ 45 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

Information tas till protokollet

$ 46 Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll

Informationen tas till protokollet

$ 47 Yttre miljö

Sten-Olof Häll. planeringsingenjör på C4-teknik, besvarar rådets frågeställningar
kring följandet

© Pollare vid korsningen Ö Boulevardennivoligatan.Sten-C)lof Häll meddelar att
pollarna är nere förmiddagar mellan 05.00 - 1 1 .30. Utryckningsfordon och ser-
vicebilar kan passera pollarna då de harnyckel till dessas-Bilar ska ej köra på
gågator ocl:FSkånetrafikerrska varainformerad om denyainformationsskyl-
tarna. Sten-Olof Häll menar att det nu rör sig om en inlärningsperiod för dessa
nya rutiner som därefter kommer att ses över.
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e Tidplan för ombyggnaden av Nya Boulevarden. Sten-Olof Häll meddelar att en
utredning av Nya Boulevarden kommer att göras. Ingenting kommer att byg--
gas under201 9-och att förstudierblir en brantgångspunkt Rådetlyfterfrågan
om att en översyn av gatukorsningarna för Västra Storgatan och Ostra Storga-
tan ska ingå i förstudien till utredningen.

Rådet tar även upp följande frågor/synpunkter

e

8

e

e

e

Markering för trottoar saknas på Västra och östra Storgatan
Trafikljusen för gående och cyklister vid Tivolibadsgatan/Västra Boulevarden
stämmer inte överens. Sten-Olof Häll meddelar att de eventuellt kommer att se
över detta i kommande arbeten
önskan om säkra handikapptoaletter. Sten-Olof Häll tar frågan vidare till C4
Inknlk

Bilfritt på Stora Torget. Inget svar finns ännu - här finns det olika motioner om
torgets framtid, och olika åsikter i de politiska partierna.
AVsakFiäd avHarkäring från busshållplatsentill östra Kömmurihuset

Vidare visas dokument över kommande byggnadsprojekt inom Kristianstads kom
mun, exempelvis:

e

©

©

Byggnation av staket runt kyrkan. C4-teknik ska bland annat se över över-
gångsställetien förstudie.
Bro till Härlövs Ängaledenl här önskar rådet att bli tillfrågade angående till
gänglighel
Ingången vid Roxy biograf ska tillgänglighetsanpassas.

$ 48 Tillgänglighetvallokalerna

Elisabet Farner, planeringsstrateg på Kommunledningskontoret, informerar om till-
gänglighet till vallokalerna och återkopplar från träffen med rådet tidigare under året
HQ111JQgogQLfQIIQ$ytqlQllgy:#Qll=ylygl.g94llgjQl!!.ba$grqtg p%yNgrderingggrlj$äte [
med synpunkter från allmänhet och deltagare.

Information:F (Powerpoint) bifogas protokollet
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S 49 Kostnad per brukare

Joakim Hömelt ekonorTtigår:igenom kostnadertpei:brukare-utifrån 20:1 Pärs uppgif-
ter

S 50 0vrigt

e Nytt datum för sammanträde i augusti, förslag 22 augusti.
Rådet beslutar enligt förslag.

e Påminnelse om checklista från ritningsgranskningsgruppen till ABK, denna ska
vara klar undervåren 2019.

Marianne Eriksson tackar för sin tid som ordförande i KRF och önskar god jul

Anna-Kerstin Larsson tackar för sin tid i KRF och önskar god jul


