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

§7

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

§7

Svar på fråga från tillgänglighetsrådet angående hörselombud
2016 SBN0050
Beslut
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.
Rådet skulle vilja ha en uppföljning i frågan inför nästa sammanträde med kommunala
tillgänglighetsrådet. Sekreteraren får i uppdrag att ta kontakt med omsorgskontoret inför nästa
sammanträde för uppföljning i frågan.

Beskrivning av ärendet
Kommunala handikaprådet lyfte frågan gällande kontenuerlig utbildning av hörselombud vid rådets
sammanträde den 23 november. För att svara på hur kommunen arbetar med frågan så önskade rådet
svar av omsorgsnämnen innan rådets sammanträde den 29 februari.
Omsorgskontoret svarade att det längre tillbaka i tiden fanns det utbildningar via Regionens hörcentral
för hörselombud, och varjearbetsplats hade ett hörselombud som hade mer kunskaper om just
hörselhjälpmedel. Dessa utbildningar finns inte längre utan numera är det kommunens eget ansvar att
utbilda personal. Omsorgskontorets medarbetare erbjuds utbildning om hörselnedsättning,
hörselhjälpmedel samtskötsel av hjälpmedlen vid utbildningen i Vardagsrehabilitering.
Hörselinstruktören utbildar dessutommedarbetarna på varje arbetsplats vid behov.

Handlingar i ärendet
 Följebrev Svar på fråga från tillgänglighetsrådet angående hörselkonsulenter
 Svar på fråga från tillgänglighetsrådet angående hörselombud
 Protokollsutdrag §42 Kommunala Handikapprådet 2015-11-23
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Utdragsbestyrkande
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