MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-02-29
Kommunala Tillgänglighetsrådet

Plats och tid

Lilla Sammanträdesrummet kl. 16:00-17:45

Beslutande ledamöter

Wiveca Noren (SPI) (ordförande) (omsorgsnämnden), Malin Thydén-Kärrman
(S) (samhällsbyggnadsnämnden), Krister Mattsson (S) (kommunstyrelsen), Katja
Larsson (M) (barn- och ungdomsnämnden), Alexander Engman (L) (arbets- och
näringslivsnämnden), Bodil Gunnarsson (Reumatikerföreningen), Björn
Ramstedt (Hylte Anhörigförening), Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS
Dyslexiförbundet), Rolf Kenneryd (HRF Hörselskadades riksförbund), ViviAnne Blomberg (HRF Hörselskadades riksförbund)

Ej tjänstgörande ersättare

Dorothea Nilsson (M) (omsorgsnämnden), Karin Åkesson (C)
(kommunstyrelsen), Ann-Charlotte Persson (Reumatikerföreningen)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson (kommunsekreterare), Erik Hansson (nämndsekreterare), Lars
Sundberg (S)

Utses att justera

Rolf Kenneryd

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§5

Sekreterare

.................................................
Erik Hansson

Ordförande

................................................
Wiveca Norén (SPI)

……………………………………….

Justerande

................................................
Rolf Kenneryd

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunala Tillgänglighetsrådet
2016-02-29

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum

Kommunala Tillgänglighetsrådet

2016-02-29

§5

Skåp till hjärtstartare på Örnvallen
2016 SBN0031
Beslut
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.
Rådet ger i uppdrag till Hyltebostäders representant att till nästa möte uppdatera sig om hur arbetet går
med hjärtstartaren på Örnvallen.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunala handikappsrådets sammanträde den 28 september 2015 så lämnade rådet ett förslag
att placera en hjärtstartare i ett olåst skåp på Örnvallen så att hjärtstartaren skulle vara tillgänglig.
Vid referensgruppens möte den 18 januari 2016 så lyftes frågan hur arbetet med att placera
hjärtstartaren utomhus gick.
Josef Önnhed, Fritids- och folkhälsochef i Hylte kommun, svarade på frågan gällande hjärtstartare på
Örnvallen via mail.
Josef Önnhed svarade att arbete pågår med att dra ström så att hjärtstartaren ska kunna
placeras utomhus. Josef Önnhed meddleade att de ska ha kontenuerlig uppföljning fram tills arbetet är
utfört. Datum när arbetet skulle vara färdigt lämandes inte, men Josef menade att förhoppningen är att
det ska vara fördigt inom kort.

Handlingar i ärendet
 Protokollsutdrag §34 Kommunala handikapprådet 2015-09-28
 Hjärtstartare Örnvallen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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