MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-25

Kommunala Tillgänglighetsrådet

Plats och tid

Hörsalen kl. 16:00-17:30

Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S), Bengt-Åke Torhall (L) (ordförande), Karl-Gustav
Lindbäck (KV), Linda Svensson (L), Ewa Gunnarsson (SD) ersätter Maria
Johansson Arnström (S), Rolf Kenneryd (HRF - Hörselskadades Riksförbund),
Björn Ramstedt (Hylte Anhörigförening), Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS,
Dyslexiförbundet), Jonny Persson (DHR Halmstad Hylte), Ann-Charlotte
Persson (Reumatikerföreningen) ersätter Våge Ericsson (vice ordförande), Gerd
Mathiasson (Reumatikerföreningen) ersätter Ida Andersson

Ej tjänstgörande ersättare

Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Yelis Bilim (nämndsekreterare)
Ann-Christin Wendpaap (S) (Hyltebostäder)
Katarina Paulsson (Samhällsbyggnadschef)
Christer Gräs (Arbets- och näringslivschef) §26

Utses att justera

Rolf Kenneryd (HRF)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§20-27

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Rolf Kenneryd (HRF)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
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Datum för anslags
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.................................................
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Kommunala Tillgänglighetsrådet

ÄRENDELISTA
§20

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§21

Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp

§22

Protokoll från föregående möte (KTR)

§23

Begäran om revidering av kommunala tillgänglighetsrådets reglemente

§24

Sammanträdestider kommunala tillgänglighetsrådet 2020

§25

Rapport från Ritningsgranskningsgruppen

§26

Information till kommunala tillgänglighetsrådet

§27

Övriga frågor och meddelanden 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§20

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

Kommunala tillgänglighetsrådet godkänner ärendelistan och utser Rolf Kenneryd (HRF) att
tillsammans med ordförande Bengt-Åke Torhall (L) justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§21

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 28 oktober 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§22

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 2019-09-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
5 / 13

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-25

sid 6

Kommunala Tillgänglighetsrådet
§23

Begäran om revidering av kommunala tillgänglighetsrådets
reglemente
(2019 SBN0353)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att begära samhällsbyggnadsnämnden att reviderar
kommunala tillgänglighetsrådets reglemente enligt bilaga.
Beskrivning av ärendet

Ordförande Bengt-Åke Torhall (L) har väckt en begäran om revidering av kommunala
tillgänglighetsrådets reglemente. Reglementet är senast reviderat 2016-10-18 SBN §99. En
del språkliga fel har upptäckts och förslag på följande ändringar är:
- § 1 Rådets ställning och uppgifter tas meningen ”lämnas in till rådet” bort.
- § 2 Tillgänglighetsrådets sammansättning läggs Hyltebostäder till i meningen ”Nämnderna
och kommunstyrelsen väljer själva sina representanter till rådet” samt meningen
”Representanter från övriga nämnder bjuds in till rådet när det behövs” tas bort.
- § 5 Ersättningar läggs ersättare till i meningen ”Ledamöter valda av nämnderna samt
representanter från handikapporganisationer har rätt till ersättning i enlighet med kommunens
fastställda ersättningsreglemente”.

Gulmarkerad text är det som föreslås tas bort och text som är rödmarkerad är det som föreslås
läggas till.

Rådet rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att anta förslaget med ovan ändringar till
reviderat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Begäran om revidering av KTR:s reglemente
Förslag till reglemente kommunala tillgänglighetsrådet

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§24

Sammanträdestider kommunala tillgänglighetsrådet 2020
(2019 SBN0348)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet fastställer sammanträdestiderna för 2020.
Beskrivning av ärendet

Kommunala tillgänglighetsrådet föreslås ha möten följande måndagar kl. 16.00 under 2020:
2 mars
25 maj
21 september
23 november
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider kommunala tillgänglighetsrådet 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
8 / 13

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-25

sid 9

Kommunala Tillgänglighetsrådet
§25

Rapport från Ritningsgranskningsgruppen
(2019 SBN0176)
Beslut

Ritningsgranskningsgruppen har ingenting att rapportera till dagens sammanträde.
Handlingar i ärendet



Tomt dokument för anteckningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
§26

Information till kommunala tillgänglighetsrådet
(2019 SBN0013)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Information
- Laget runt – vad har hänt sen sist?
- Ordförande Bengt-Åke Torhall (L) informerar om vad som är aktuellt inom
samhällsbyggnadsnämnden. Bland annat håller man på att bygga ny förskola i Kinnared.
Vidare om 100 miljoners investeringen går igenom då ska Torups skola renoveras, renovera
befintlig skola i Landeryd alternativt bygga ny skola, nytt område ska exploateras i Hyltebruk
- Parkstaden samt bygga om Unnegården för att inrymma bibliotek samt ett nytt boende.

- Linda Svensson (L) informerar om vad som har hänt sen sist i barn- och ungdomsnämnden.
Nämnden har i förra veckan varit på fadderbesök på kommunens skolor. Stina Isaksson (SD)
vill också delge lite av sina upplevelser av barn- och ungdomsnämndens besök på skolorna.
Stina Isaksson (SD) vill lyfta den information hon fick till sig från lärarna som hon inte
upplevde kom på tal under barn- och ungdomsnämndens senaste sammanträde. Många lärare,
enligt Stina, upplevde mycket ökad stress i och med att det saknas personal. Elever är i behov
av assistenter och Stina säger: "Det saknas elevassistenter nu, inte sen".
- Arbets- och näringslivsnämnden har inget att dela med sig av för tillfället.
- Ann Wendpapp (Hyltebostäder) informerar om Hyltebostäders affärsplan som är på gång.
- Ann-Charlotte Persson (Reumatikerföreningen) frågar om det föreligger någon plan om
gruppboende i Parkstaden. Malin Thydén-Kärrman (S) svarar att det inte är bestämt att det ska
göras men att det är möjligt.
- Rolf Kenneryd (HRF) frågar om logoped och säger att vi inte har någon kommunlogoped.
Stina Isaksson (SD) säger att de logopederna som finns på HAB inte jobbar mot skolorna och
det är det som saknas.

- Svar på frågor från föregående KTR 23 september 2019 gällande Örnahallen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbets- och näringslivschef Christer Grähs om Örnahallen. Han meddelar att liften är beställd.
Kontoret har blivit beviljade undantag från investeringsstoppet från kommunstyrelsen för att
beställa en lift. Handikapptoaletterna besår av sex stycken toaletter. Christer Grähs informerar
vidare gällande frågan som kommit upp om toaletten i foajen. Han säger att det inte har legat
med i planen för ombyggnationen då man tittat på det 2012 och kom fram till att man inte
kunde komma på en praktisk lösning med en toalett i foajen
Jonny Persson (DHR)) ställer frågan gällande foajen. "Har det inte varit så att det funnits två
stycken små toaletter och att man kommit fram till att det inte skulle fungera att bygga om det
till en tillräckligt stor handikappstol som då skulle krävas".
Stina Isaksson (SD) säger att "man borde göra om och göra rätt. Kommunstyrelsen har sagt
att det ska tillgänglighetsanpassa".
Christer Grähs säger att "vi uppfyller alla lagkrav och det är en stor förbättring i och med att
det blir sex stycken toaletter". Vidare säger han att vid fall av tillfällig besökare så kan
receptionen öppna och understryker att det inte är fråga om en offentlig toalett.
Stina Isaksson (SD) refererar till Barnkonventionen och menar att det är en rättighet barn med
särskilda behov har. Christer Grähs säger att om det är barn i Örnahallen så är dom
troligtvis där på grund av någon form av aktivitet och då finns det sex stycken toaletter att
tillgå.
Stina Isaksson (SD) ställer en följdfråga. "Vad är det för lagar gällande handikappstoaletter i
skolorna?".
Frågan kommer att besvaras till nästkommande sammanträde.
- Muntlig presentation om Barnkonventionen
På grund av förhinder från Barn- och ungdomskontoret kommer presentationen att
genomföras nästkommande sammanträde 2020.
- Information om bristen på elevassistans och resursskola
På grund av förhinder kommer även denna fråga att besvaras under nästkommande
sammanträde 2020.
- Vad säger kommunallagen gällande vem som räknas som förtroendevald.
4 kap. Förtroendevalda, Definition av förtroendevalda 1 §.
"Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket samt
revisorer. Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande

Justerandes sign
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församlingen eller någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt
revisorer i ett kommunalförbund."

Frågor till KTR från KHR 28 oktober 2019
- Vad händer med habiliteringsersättningen efter 1 januari 2020?
Omsorgskontoret har svarat på frågan skriftligt att:
"En utvärdering håller på att göras och beslut om fortsättning ska tas på omsorgsnämnden 19
december. Därför har vi inte nytt att komma med nu redan 25 november".
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Information november 2019

Protokollsanteckning från Rolf Kenneryd (HRF):
"Kontoren måste komma och informera när rådet ber om det".

Protokollsanteckning från Stina Isaksson (SD):
"För andra gången uteblir BUN från att komma och prata i rådet om läget gällande
elevassistenter och en eventuell resursskola. Det är av yttersta vikt att rådet ges möjlighet att
komma med synpunkter och ges insyn i hur arbetet fortskrider. Rådet sammanträder endast
vid fyra tillfällen varje år, nu dröjer det till mars innan vi på nytt hoppas på en lägesrapport.
Det hela känns allt annat än att man tar ansvar för situationen, rådet skulle kunna komma
med många viktiga ingångar till BUN. Jag ställer mig frågande om BUN uteblir av
bekvämlighetsskäl? En eventuell debatt i rådet undviks ju om helt enkelt uteblir gång efter
annan".
Kommunala tillgänglighetsrådet beslöt uttala att det är otillfredsställande att representant från
BUN åter uteblivit.

Justerandes sign
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§27

Övriga frågor och meddelanden 2019
(2019 SBN0016)
Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av meddelanden och lägger det till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har till dagens sammanträde skickat med inkomna handlingar som
kommunala tillgänglighetsrådet bör ha kännedom om.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse - Övriga frågor och meddelanden 2020
Kvartalsrapport Hylte Q3 2019
Protokoll BRÅ 2019-10-07
Enkät från MFD

Förslag till beslut

Protokollsanteckning från Rolf Kenneryd (HRF):
"Svaren i enkäten borde förtydligas vid ett annat tillfälle. Informations- och kanslichefen
Emma Gröndahl får komma och svara på varför hon har svarat på en del frågor på ett sätt
rådet inte känner att de håller med om".
Protokollsanteckning från Stina Isaksson (SD):
"I en enkät från MFD har representant från kommunen fyllt i att kommunen vidtagit åtgärder
för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen.
Men de facto är att ingen uppföljning sker på hur bra kommunen efterlever detta, inte heller
finns det någon uppföljning på hur man arbetar aktivt för att öka tillgängligheten för
funktionsnedsatta i samhället. Vi behöver ta fram riktlinjer för hur det här ska skötas samt
mätbara nyckeltal för att säkra kvaliteten i det arbetet".

Justerandes sign
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