MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-11-26

Kommunala Tillgänglighetsrådet

Plats och tid

Hörsalen kl. 16:00-17:00

Beslutande ledamöter

Wiveca Noren (SPI) (ordförande), Malin Thydén-Kärrman (S), Bodil Gunnarsson
(Reumatikerföreningen), Björn Ramstedt (Hylte Anhörigförening), Karl-Erik
Hjalmarsson (FMLS Dyslexiförbundet), Vivi-Anne Blomberg (HRF
Hörselskadades riksförbund) ersätter Rolf Kenneryd, Lennart Ohlsson (C),
Jonny Persson (DHR Halmstad Hylte) ersätter Våge Ericsson (vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Charlotte Persson (Reumatikerföreningen)
Anna Roos (C)

Övriga närvarande

Siv Modée
Yelis Bilim (Nämndsekreterare)
Erika Brinkensjö (Kvalitetsutvecklare) §20
Magnus Åman (Räddningschef) §20
Erik Lindqvist (Insatsledare) §20

Utses att justera

Bodil Gunnarsson (RF)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§17-23
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.................................................
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ANSLAG/BEVIS
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Kommunala Tillgänglighetsrådet

ÄRENDELISTA
§17

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§18

Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådet referensgrupp

§19

Protokoll från föregående möte

§20

Information till kommunala tillgänglighetsrådet

§21

Rapport från Ritningsgranskningsgruppen

§22

Sammanträdestider kommunala tillgänglighetsrådet 2019

§23

Övriga frågor
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§17

Godkännande av ärendelista och val av justerare
(2018 SBN0011)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet godkänner ärendelistan och väljer Bodil Gunnarsson (RF) att
tillsammans med ordförande Wiveca Norén (SPI) justera protokollet.
Handlingar i ärendet



Tomt dokument för anteckningar
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§18

Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådet referensgrupp
(2018 SBN0014)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av protokollet och dess handlingar från
referensgruppens möte och lägger det till handlingarna.
Handlingar i ärendet





Protokoll KHR 29 oktober 2018
RBU - skrivelse om tillgängligheten i Örnahallen
Dyslexiförbundet i Hylte och Laholm, Halmstad

Rådet diskuterar kring skrivelsen från Dyslexiförbundet. Malin Thydén-Kärrman (S) säger att
man jobbar mycket med IT-stöd och med hjälp av Ipads för just elever med dyslexi. Anna
Roos (C) föreslår att skicka skrivelsen från Dyslexiförbundet vidare till barn- och
ungdomsnämnden och säkerställa att det skickas till skolan.
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§19

Protokoll från föregående möte
(2018 SBN0013)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av protokollet från föregående möte och lägger
det till handlingarna.
Handlingar i ärendet



Protokoll KTR 24 september 2018
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§20

Information till kommunala tillgänglighetsrådet
(2018 SBN0012)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

- Räddningstjänsten informerar om hur en hjärtstartare fungerar.
Räddningtjänsten visar hjärtstartaren och berättar för rådet om att man kan gå in på
www.hjartstartarregistret.se för att lokalisera var hjärtstartare finns och vilka som är
registrerade. Vidare går man igenom och informerar om hjärtstartaren steg för steg.
- Erika Brinkensjö, kvalitetsutvecklare på myndighets- och kvalitetsenheten informerar
om habiliteringsersättning och den IVO-granskning som gjordes 2017 gällande
utredningar inom socialtjänsten.
IVO:s-granskning är en granskning och tillsyn för samtliga kommuner i västra Götaland och
Halland. Syftet är att granska socialtjänsterna och ge en regional bild över förbättringsarbetet i
kommunerna. I Hylte kommun granskade man arbets- och näringslivskontoret,
omsorgskontoret och barn- och ungdomskontoret. IVO begärde då in handlingar i olika
ärenden och granskade dessa. Omsorgskontoret var det kontor man fann minst att anmärka på.
Man bedömde omsorgskontoret ha god kvalité och hög kompetens gällande utbildning och
erfarenhet hos handläggarna. På de övriga kontoren fann man att den formella kompetensen
bland handläggarna var god men erfarenhet saknades. Dock jobbar man nu emot att
säkerställa kompetensen i handläggningarna genom kontinuerlig utbildning. I dagsläget
granskar man ärenden två gånger om året för att säkerställa kvalitén.
- Habiliteringsersättning:
Erika Brinkensjö informerar vidare om habiliteringsersättning och säger att det inte funnits
någon ersättning inom LSS. Istället har man erbjudit kostnadsfri lunch och resa till och från
den dagliga verksamheten. Just nu pågår det en utredning gällande ersättning för deltagarna
på daglig verksamhet. Deltagarna ska få medverka i utredningen och på så sätt ge sin syn på
möjligheten till ersättning. Även medarbetarna ska få den möjligheten. Ordförande Wiveca
Norén (SPI) tillägger: - "visst är det viktigt att känna att man får en slant för det jobb man
gör". Rådet instämmer. Frågan rådet ställer sig är att om man drar bort lunchen och den fria
resan, kommer deltagarna vilja lägga pengar på det.
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Jonny Persson (DHR) ställer frågan om statligt bidrag. Han informerar om att det fanns ett
statligt bidrag att söka gällande ersättning till brukarna för daglig verksamhet. Jonny Persson
undrar varför man inte sökte det statliga bidraget. Wiveca Norén (SPI) säger att inbjudan
inkom sent, strax innan valet, och man gjorde bedömningen att göra utredningen istället för
att söka bidrag på grund av att man inte ville hamna i ett läge där man får statligt bidrag för en
kort tid och därefter gå tillbaka till hur det var.

- Information om hörslingan i Hörsalen
Rådet tar del av mötesprotokoll §241 KSAU Information och rapporter där kommunstyrelsens
arbetsutskott informerar om att de gett kommunledningskontoret i uppdrag att iordningställa
portabla hörselslingor.
- Enkelt avhjälpta hinder
Anna Roos (C) informerar om att frågan om enkelt avhjälpta hinder är överlämnad från henne
till kommunstyrelsens arbetsutskott för att driva den vidare gentemot Hyltebostäder.

- Information om appen – Anmäl enkelt avhjälpta hinder – Göteborgs Stad
Rådet tar del av information gällande appen - Anmäl enkelt avhjälpta hinder som man
använder sig utav i Göteborgs stad. Rådet diskuterar kring om det verkligen är användbart och
menar att man enkelt bara kan anmäla och ringa in direkt om det finns någonting man ser värt
att anmäla. Malin Thydén-Kärrman (S) säger att det skulle vara en bra idé att bjuda in
digitaliseringsenheten till nästkommande möte och lyfta frågan med dom.
- Minnesanteckningar från platsbesök i Örnahallen angående tillgängligheten.
Rådet går igenom minnesanteckningarna från platsbesök i Örnahallen angående
tillgängligheten.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse - Information KTR 2018
§241 KSAU Information och rapporter
Anmäl enkelt avhjälpta hinder - Göteborgs Stad
Minnesanteckningar - platsbesök i Örnahallen angående tillgängligheten
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§21

Rapport från Ritningsgranskningsgruppen
(2018 SBN0127)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Siv Modée, plan- och byggchef på samhällsbyggnadskontoret informerar om att det inte finns
någonting just nu som ritningsgranskningsgruppen kan ta del av.
Ritningsgranskningsgruppen frågar rådet gällande Örnaskolans ombyggnation och huruvida
brandskyddet är "avcheckat" så att eleverna kan ta sig ur lokalen på ett säkert sätt. Malin
Thydén-Kärrman (S) har information om att brandskyddet är på plats.
Anna Roos (C) lyfter frågan om korttidsboendet på Bäckgatan som Hyltebostäder ska bygga,
ett boende för barn med funktionshinder. Anna Roos säger att det är ett ärende som
ritningsgranskningsgruppen bör ta del av. Rådet instämmer och man bestämmer att skicka
frågan till Hyltebostäder.
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§22

Sammanträdestider kommunala tillgänglighetsrådet 2019
(2018 SBN0274)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet fastställer sammanträdestiderna för 2019.
Beskrivning av ärendet

Kommunala tillgänglighetsrådet föreslås ha möten följande måndagar kl. 16.00 under 2019:
- 4 mars
- 27 maj
- 23 september
- 25 november
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider kommunala tillgänglighetsrådet 2019
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§23

Övriga frågor
(2018 SBN0120)
Beskrivning av ärendet

Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS Dyslexiförbundet) ställer frågan gällande en handikappsplats
utanför Guldkanten på Storgatan. Rådet tar med sig frågan till nästkommande möte.
Jonny Persson (DHR) informerar om en manifestation utanför Gekås/Ullared 3 december.
"Assistans är frihet! Rädda LSS"! Jonny Persson informerar om att dessa manifestationer
kommer att ske runt om i landet.
Ordförande Wiveca Norén (SPI) informerar om ett brev/mail gällande samtalstonen i
kommunala tillgänglighetsrådet, som kommer att gå ut till alla i rådet.
Rådet ställer frågan när de nya politikerna utses och ordförande Wiveca Norén (SPI) svarar att
det är i januari man får reda på vilka som kommer sitta i nästa råd.
Ordförande Wiveka Norén (SPI) pratar om tillgängligheten till posten för bland annat äldre
människor som har svårt att ta sig längre sträckor. Hon uppmanar rådet att vara
uppmärksamma på detta och att det är ett problem som börjar bli större och man bör prata om
det för att sen eventuellt skicka frågan vidare.
Avslutningsvis tackar Ordförande Wiveka Norén (SPI) för sig och tiden som ordförande för
kommunala tillgänglighetsrådet. Wiveca känner sig glad och tacksam för den här tiden hon
suttit som ordförande.
Mötet förklaras avslutat!
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