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Mötesdatum
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Kommunala Tillgänglighetsrådet

Plats och tid

Hörsalen kl. 16:00-17:30

Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S), Lennart Ohlsson (C) ersätter Linda Svensson (L),
Bengt-Åke Torhall (L) (ordförande), Karl-Gustav Lindbäck (KV), Ewa
Gunnarsson (SD) ersätter Maria Johansson Arnström (S), Rolf Kenneryd (HRF,
Hörselskadades Riksförbund), Våge Ericsson (vice ordförande) (FUB,
Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning), Björn
Ramstedt (Hylte Anhörigförening), Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS,
Dyselxiförbundet), Jonny Persson (DHR Halmstad Hylte), Ida Andersson (RBU)

Ej tjänstgörande ersättare

Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Siv Modée (Plan- och byggchef)
Yelis Bilim (Nämndsekreterare)
Ann Wendpapp (Hyltebostäder) §§18-19

Utses att justera

Våge Ericsson (FUB)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§14-19

Sekreterare

.................................................
Yelis Bilim

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunala Tillgänglighetsrådet
2019-09-23

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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ÄRENDELISTA
§14

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§15

Protokoll från föregående möte (KTR)

§16

Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp

§17

Information

§18

Rapport från Ritningsgranskningsgruppen

§19

Övriga frågor och meddelanden 2019
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§14

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

Kommunala tillgänglighetsrådet godkänner ärendelistan och utser Våge Ericsson (FBU) att
tillsammans med ordförande Bengt-Åke Torhall (L) justera protokollet.
Handlingar i ärendet

•

Tomt dokument för anteckningar
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§15

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 2019-05-27
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§16

Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp
(2019 SBN0015)
Beslut

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

•

Protokoll KHR 19 augusti 2019
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§17

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 som är aktuellt inom samhällsbyggnadsnämnden.
Nämnden har begärt pengar för att bygga ny omlastningsyta vilket i så fall kommer att
påbörjas nästa år. Bengt-Åke informerar även om att nämnden tagit beslut om ny
renhållningstaxa men att det inte är några speciella förändringar. Alla taxor kommer att gå
upp till kommunfullmäktige i november och antas då.
Våge Ericsson (FUB) informerar om Parkstaden och eventuella planer om att införliva en
gruppbostad. Kommunen ska undersöka möjligheterna för det.
Lennart Ohlsson (C) informerar om vad som är aktuellt på BUN. Just nu råder det stor oro
bland föräldrar till funktionshindrade barn då det saknas elevassistenter på skolorna och
frågan vad som kommer att hända när assistenterna försvinner/blir färre cirkulerar. Det finns
ett liggande förslag för budget 2020 där resursskola är en diskussion i sammanhanget samt att
utöka antalet lärarassistenter. En resursskola är en skola där barn med väldigt stora behov ska
kunna gå istället för att tvingas in i stora klasser. Rådet vill att någon representant för BUN
ska komma och informera om den här frågan.

Stina Isaksson (SD) säger att: "bunta ihop barn som har stora behov och olika sorters behov,
inte kan vara en bra lösning heller. Det heter att det ska vara frivilligt men så kommer det i
realiteten inte att bli". Lennart Ohlsson (C) rekommenderar att man går in på hemsidan och
läser Kommunfullmäktiges protokoll från 18 juni. "Där står det mycket saker som är
relevanta för den här diskussionen".
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Svar på fråga från föregående KTR 27 maj 2019 avseende behov av nytt
gruppboende/äldreboende
Omsorgschefen Berit Winbladh har till dagens sammanträde skickat med ett skriftligt svar på
frågan.
- "För att kunna planera långsiktigt för framtida behov av olika boendeformer äskade
omsorgsnämnden 2018-10-04, 400 000 kr av Kommunfullmäktige för utredning av framtida
behov av olika boendeformer inom omsorgsnämndens verksamhetsområden.
- Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09 att istället ge kommunledningskontoret i uppdrag
att ta fram ett utredningsdirektiv, avgränsningar, tidplan samt kostnad för att ta fram en
kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Utredningen kommer därför inte att
genomföras inom omsorgskontoret.
- Jag ser inte heller att någon av mina medarbetare kan svara på frågan om behov av ”nya
boendeformer” innan utredningen är genomförd".

Frågor till KTR från KHR 19 augusti 2019
Enligt politikerträffen 21 augusti 2018 togs ett gemensamt beslut, att fråga om
funktionsnedsättning ska vara en stående punkt på nämndernas dagordning. Hur går detta?
- Denna fråga kommer att besvaras på nästkommande sammanträde.
Ramper och nerfarter för funktionsnedsatta i sjöar kommer detta med i nästa budget?
- Samhällsbyggnadschefen Katarina Paulsson har till dagens sammanträde skickat med ett
skriftligt svar på frågan. "Kontorets förslag är att göra ett ordentligt handikappbad förslagsvis
Skärshult och avveckla övriga och använda de ramper som finns till att utveckla Skärshult.
Som jämförelse har Halmstad kommun bara två handikappbad".
Bengt-Åke Torhall (L) meddelar att detta är ett tjänstemannaförslag och att det inte är
behandlat politiskt.
Malin Thydén-Kärrman (S) svarar att investeringsbudgeten tas i november och efter det får vi
se hur vi ska göra och om samhällsbyggnadsnämnden ska äska pengar för ändamålet.
Ida Andersson (RBU) säger att man i Torup bedriver undervisning vid sjön och att barn med
funktionshinder bör kunna delta i undervisningen på ett säkert sätt. Det vore därför bra om det
fixas. Stina Isaksson (SD) anser att; "om en ska fixas, ska alla fixas. Man ska inte välja bort
någon". Referensgruppen instämmer att det vore önskvärt med ramper vid alla fyra sjöarna.
Rolf Kenneryd (HRF) säger att det även är en viktig fråga för turistnäringen som är viktig för
Hylte kommun. Rådet pratar vidare om Barnkonventionen och vilken roll den spelar i frågan
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gällande tillgängligheten på badplatserna. Det är en rättighet som gäller alla barn och
särskilda behov ska tillgodoses.

Hur går det med underhållsplanen för fastigheter, som ägs av Hyltebostäder?
- Charlotta Lindahl, verkställande funktionär Hyltebostäder att skickat med ett skriftligt svar
till dagens sammanträde."Underhållsplan för fastigheter är under uppdatering och ska innan
den kommuniceras ut beslutas om i styrelsen vilket inte kommer att ske förrän senare i år. Jag
kan därför inte lämna någon information om detta".
Rådet kräver att få yttra sig innan beslutet är fattat och att man bör få se underhållsplanen
innan det fattas beslut.

Upphandlingen med färdtjänsten hur blir detta, finns planer på att ändra egenavgiften?
- Samhällsbyggnadschefen Katarina Paulsson har till dagens sammanträde skickat med ett
skriftligt svar: "Inga förändringar är på gång vad gäller färdtjänsten. Den upphandling som
finns gjordes i fjol och gäller de kommande åren. Det är Hallandstrafiken som upphandlar."
Rådet konstaterar att det kommer att behöva tillskjutas mera pengar i framtiden med tanke på
att antalet äldre bara kommer att öka.

Vad ska man som förälder vända sig om man blir sjuk och behöver hjälp med att skjutsa barn
till skolan?
Ordförande Bengt-Åke Torhall (L) ber referensgruppen att konkretisera frågan lite mera.
Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS) svarar att det handlar om vad man gör i ett frustrerat läge, att
det inte bara handlar om barn till skolan. Vart kan man lätt vända sig om man hamnar i
problem. Finns det någon bra samordning eller lösning om man t ex behöver ta sig någonstans
men det inte finns bussar eller anhörig som kan köra osv. Bengt-Åke Torhall (L) föreslår att
man försöker skapa en bra grannsamverkan och att man då lättare kan vända sig till varandra
när det uppstår situationer man behöver lösa med hjälp av andra människor.

Handlingar i ärendet

•

Tjänsteskrivelse - Information
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§18

Rapport från Ritningsgranskningsgruppen
(2019 SBN0176)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Ordförande Bengt-Åke Torhall (L) informaerade3 om att ritningsgranskningsgruppen
tillsammans med byggchefen Siv Modée gått igenom ritningarna på den nya förskolan i
Kinnared samt renoveringen av befintlig skola och gymnastiksal.
Bengt-Åke Torhall (L) informerar vidare om renoveringen av ytskikten av Örnahallen.
Tillgängligheten för rullstolsbundna är inte helt optimal för tillfället. Man behöver ett
passerkort för att komma in genom en "grind". Problemet är just nu att grinden skulle slå till
den rullstolsbundna. Detta kommer att korrigeras. Det finns en dubbeldörr i korridoren och
den ska ersättas med en enkel dörr som kan manövreras med en knapp på väggen.
Det kommer att finnas en handikapptoalett i korridoren när man kommer in och en i varje
omklädningsavdelning för dam respektive herr både nere och där uppe. Så det blir
sammanlagt fem stycken handikapptoaletter.
Rolf Kenneryd (HRF) frågar hur det blev på detta viset. "Om man
ska tillgänglighetsanpassa en entré så kan det inte vara på detta viset". Bengt-Åke Torhall
svarar att det inte finns något utrymme i vestibulen för en handikappstoalett. Rolf Kenneryd
(HRF) menar tillgängligheten i hallen.
Har upphandlingen fallerat vill Rolf Kenneryd (HRF) att vi för frågan vidare till nästa gång.
Stina Isaksson (SD) frågar om toaletten i foajen, och undrar om man inte kan "slå" ut toaletten
till en enda stor toalett. Våge Ericsson (FUB) poängterar att rådet informerades för exakt ett år
sedan om att detta och det sas att man skulle titta på detta med toaletterna i foajen. Rådet är
eniga om att ändå försöka ta reda på om det verkligen inte finns en möjlighet bygga en toalett
i foajen alternativt "slå" ut de toaletter som redan finns där till en enda stor
tillgänglighetsanpassad.
Frågorna kommer att besvaras muntligt på sammanträdet av respektive kontor eller
representant för frågan.
Handlingar i ärendet

•

Tomt dokument för anteckningar
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§19

Övriga frågor och meddelanden 2019
(2019 SBN0016)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av meddelanden och övriga frågor.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har till dagens sammanträde skickat med inkomna handlingar som
kommunala tillgänglighetsrådet bör ha kännedom om. Rådet går även igenom övriga frågor
som uppkommer under sammanträdet.
Handlingar i ärendet

•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse - Övriga frågor och meddelanden
Kvartalsrapport Hylte Q2 2019
§94 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun
Kandidat till Regionala funktionshinderrådets utmärkelse/pris 2019
Protokoll Folkhälsorådet 27 maj

Rådet vill till nästa sammanträde få svar på frågorna gällande Örnahallen.
- Hur har man tänkt gällande lift i bassängen samt hur man har tänkt gällande
handikapptoaletterna på Örnahallen.
- Muntlig presentation om Barnkonventionen.
- Representant från BUN ska kallas för att informera/svara på frågor gällande bristen på
elevassistans.
Frågorna kommer att besvaras muntligt på sammanträdet av respektive kontor eller
representant för frågan.
Jonny Persson (DHR) frågar vidare hur man tolkar ordet förtroendevalda i rådet. Region
Halland gick ut med en inbjudan nyligen till samtliga kommunala råd och då skrev man att
inbjudan gällde de förtroendevalda alltså politikerna men inte representanterna. Jonny Persson
(DHR) menar att de som sitter som representanter också ska räknas förtroendevalda. Enligt
hans uppfattning oavsett om man kommer från politiken eller inte. I andra kommuner i
Halland har man tolkat det som att det även rör de andra alltså referensgruppens
förtroendevalda säger Jonny Persson.
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Lennart Ohlsson (C) säger att i sak, man inte är av en annan uppfattningen men att man
bör titta i kommunallagen vad det står om begreppet förtroendevalda. Men som sagt, "ingen
annan uppfattning om att det inte skulle gälla samtliga".
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