MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-27

Kommunala Tillgänglighetsrådet

Plats och tid

Hörsalen kl. 16:00-17:40

Beslutande ledamöter

Bengt-Åke Torhall (L) (ordförande), Linda Svensson (L), Rolf Kenneryd (HRF
Hörselskadades Riksförbund), Våge Ericsson (vice ordförande) (FUB Föreningen
för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning), Karl-Erik Hjalmarsson
(FMLS Dyslexiförbundet), Ewa Gunnarsson (SD) ersätter Maria Johansson
Arnström (S), Stina Isaksson (SD) ersätter Karl-Gustav Lindbäck (KV), ViviAnne Blomberg (HRF Hörselskadades Riksförbund) ersätter Ida Andersson,
Jonny Persson (DHR Halmstad Hylte)

Övriga närvarande

Anton Larsson (nämndsekreterare)
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Siv Modée (plan- och byggchef)
Kerstin Delefelt (social hållbarhetsstrateg) §11
Josef Önnhed (fritid- och folkhälsochef) §11
Ann-Christin Wendpaap (Hyltebostäder) §11

Utses att justera

Våge Ericsson (FUB)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§8-13

Sekreterare

.................................................
Anton Larsson

Ordförande

................................................
Bengt-Åke Torhall (L)

……………………………………….

Justerande

................................................
Våge Ericsson (FUB)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunala Tillgänglighetsrådet
2019-05-27

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-06-04

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

2019-06-26

Kommunhuset
.................................................
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Kommunala Tillgänglighetsrådet

ÄRENDELISTA
§8

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§9

Protokoll från föregående möte (KTR)

§10

Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp

§11

Information

§12

Rapport från Ritningsgranskningsgruppen

§13

Övriga frågor och meddelanden 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§8

Godkännande av ärendelista och val av justerare
(2019 SBN0012)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet godkänner ärendelistan och utser Våge Ericsson (FUB
Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) att tillsammans med
ordförande Bengt-Åke Torhall (L) justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§9

Protokoll från föregående möte (KTR)
(2019 SBN0014)
Beslut

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

•

Protokoll KTR 2019-03-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§10

Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp
(2019 SBN0015)
Beslut

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

•

Protokoll KHR 15 april 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§11

Information
(2019 SBN0013)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Information
Laget runt – vad har hänt sedan sist?
Rådet informerar om vad som har hänt sedan förra sammanträdet.
Bengt-Åke Torhall (L) informerar om vad är aktuellt inom samhällsbyggnadsnämnden.
Nämnden jobbar just nu med en ny renhållningsordning. Bengt-Åke Torhall informerar även
om att från och med höstterminen kommer köket på Rydö skola bli ett serveringskök. Maten
kommer levereras från Torups skola.
Linda Svensson (L) och Stina Isaksson (SD) informerar om vad som är aktuellt inom barnoch ungdomsnämnden. Arbete pågår med handlingsplaner för skola och förskola, för en
budget i balans. Kommunala tillgänglighetsrådet diskuterar hur besparingarna kan komma att
drabba funktionshindrade elever, och vikten av att inte minska ner på antalet elevassistenter.
Rådet kommer överrens om att representant från barn- och ungdomskontoret ska bjudas in till
ett framtida sammanträde, för att informera om det pågående arbetet för att få budgeten i
balans.
Svar på fråga angående handikappsplats utanför Guldkanten
Katarina Paulsson svarar på fråga om handikappsplats utanför Guldkantet på Storgatan, som
ställts av Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS Dyslexiförbundet) vid ett tidigare sammanträde.
Gatan är för smal för att anlägga en bred parkeringsplats. Det finns dock parkeringsplatser på
baksidan av byggnaden.
Övrig information
Kerstin Delefeldt, social hållbarhetsstrag, och Josef Önnhed, fritid- och folkhälsochef, berättar
om resultatet av den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken (LUPP). LUPP är en
enkätundersökning som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
(MUCF). Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra LUPP vart tredje år.
Enkätundersökningen genomfördes hösten 2018 på Örnaskolan.

Justerandes sign
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Handlingar i ärendet

•

Tjänsteskrivelse information maj 2019
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§12

Rapport från Ritningsgranskningsgruppen
(2019 SBN0176)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Ritningsgranskningsgruppen har inte träffats sedan förra mötet med kommunala
tillgänglighetsrådet.
Bengt-Åke Torhall (L) informerar om kommande renoveringar. En kommande renovering
är renoveringen av Kinnareds förskola. Det ska även ske en renovering av utskikten av
Örnahallen.
Vidare diskuterar rådet ritningsgranskningsgruppens funktion. Rådet är enade om att
ritningsgranskningsgruppen ska vara aktiv i ett tidigt skede vid planerade renoveringar, redan
innan ritningar presenteras. Detta för att tidigt i processerna kunna lyfta fram
tillgänglighetsperspektivet vid renoveringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§13

Övriga frågor och meddelanden 2019
(2019 SBN0016)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av övriga frågor.
Färdtjänst
Jonny Persson (DHR Halmstad Hylte) frågar om kommunen har undersökt konsekvenserna av
region Hallands nya upphandling av färdtjänsten. Bengt-Åke Torhall (L) svarar att det inte
finns föreslagna ändringar av egenavgiften. Katarina Paulsson, samhällsbyggnadschef,
informerar om att snittpriset för färdtjänsten har stigit, samtidigt som kvalitén har upplevts
höjts och kundernas nöjdhet har stigit. Det har även skett en stor resandeökning.
Samhällsbyggnadsnämnden har begärt tilläggsanslag från kommunfullmäktige för de ökade
kostnaderna för färdtjänsten. Jonny Persson svarar att funktionshinderorganisationerna
kommer följa frågan mycket noga.
Budgeten 2020-2023
Jonny Persson (DHR Halmstad Hylte) frågar när kommunfullmäktige beslutar om budgeten
för nästkommande år. Bengt-Åke Torhall (L) svarar att kommunfullmäktige beslutar om
budgeten i november.
Utredning rådgivande organ
Referensgruppen frågar om utredningen rörande de rådgivande organen. Bengt-Åke Torhall
(L) svarar att utredningen är slutförd och att det är upp till varje organ att komma överrens hur
man ska jobba under mandatperioden. Det finns ett behov att se över rådets reglemente.
Investeringsplan - gruppboenden
Referensgruppen frågar om det inte finns behov av nytt gruppboende, då de sett att det inte
finns med i investeringsplanen för Hylte kommun. Bengt-Åke Torhall (L) ber om att få ta
med sig frågan och återkomma vid ett framtida sammanträde.
Svar på frågor från referensgruppen
Rolf Kenneryd (HRF Hörselskadades Riksförbund) framför synpunkten att, när
referensgruppen ställer frågor till kommunala tillgänglighetsrådet, ska tjänstepersoner med
rätt kompetens inom området bjudas in till rådets sammanträden för att svara på frågorna.
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