
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-04

Kommunala Tillgänglighetsrådet

Sekreterare .................................................
Yelis Bilim

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Ann-Charlotte Persson 
(Reumatikerförbundet)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunala Tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2019-03-04
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 16:00-18:00

Beslutande ledamöter Bengt-Åke Torhall (L) (ordförande), Karl-Gustav Lindbäck (KV), Linda 
Svensson (L), Ewa Gunnarsson (SD)  ersätter Maria Johansson Arnström (S), 
Bo-Gunnar Åkesson (M)  ersätter Malin Thydén-Kärrman (S), Rolf Kenneryd 
(HRF Hörselskadades Riksförbund), Karl-Erik Hjalmarsson (Dyslexiförbundet), 
Jonny Persson (DHR Halmstad Hylte)  ersätter Våge Ericsson (vice ordförande), 
Ann-Charlotte Persson (Reumatikerförbundet), Ida Andersson (RBU)

Ej tjänstgörande ersättare Lennart Ohlsson (C)
Stina Isaksson (SD)
Vivi-Anne Blomberg (HRF Hörskadades Riksförbund)

Övriga närvarande Yelis Bilim (Nämndsekreterare)
Anders Dryselius (Utvecklingsstrateg) §2
Madeleine Solenhill (Digitaliseringschef) §2
Siv Modée (Plan- och byggchef)
Katarina Paulsson (Samhällsbyggnadschef)
Ann-Christin Wendpaap (Hyltebostäder)

Utses att justera Ann-Charlotte Persson (Reumatikerförbundet)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§1-7
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
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ÄRENDELISTA
§1 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§2 Information 2019

§3 Val av ordförande och vice ordförande kommunala tillgänglighetsrådet

§4 Val av ritningsgranskningsgrupp för 2019-2022

§5 Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp

§6 Protokoll från föregående möte (KTR)

§7 Övriga frågor och meddelanden 2019
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Kommunala Tillgänglighetsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 SBN0012)

Beslut
Bengt-Åke Torhall (L) utses till ålderspresident för att leda sammanträdet fram till dess att 
ordförande och vice ordförande har valts. Bengt-Åke Torhall (L) förklarar mötet öppnat. 
Kommunala tillgänglighetsrådet godkänner ärendelistan och utser Ann-Charlotte 
Persson (Reumatikerförbundet) att tillsammans med Bengt-Åke Torhall (L) justera 
protokollet.

Handlingar i ärendet
• Tomt dokument för anteckningar
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
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§2

Information 2019 
(2019 SBN0013)

Beslut
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information för KTR
- Presentationsrunda
- Vad är ett rådgivande organ?
- Ritningsgranskningsgrupp

Övrig information
- Digitaliseringschefen Madeleine Solenhill och utvecklingsstrategen Anders Dryselius 
informerar om digitaliseringens möjligheter. Man samlar in åsikter från rådet avseende hur 
man kan föra arbetet framåt samt nå fram till berörda målgrupper på bästa sätt. Madeleine och 
Anders informerar även om digitaliseringsveckan som kommer att äga rum mellan 25 - 31 
mars 2019.
 

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Information
• Reglemente Kommunala tillgänglighetsrådet
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§3

Val av ordförande och vice ordförande kommunala 
tillgänglighetsrådet 
(2019 SBN0079)

Beslut
Kommunala tillgänglighetsrådet väljer följande personer till ordförande och vice ordförande:

Ordförande                          Vice ordförande
Bengt-Åke Torhall (L)           Våge Ericsson (FUB)

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet behöver välja en ordförande och vice ordförande bland rådets 
ledamöter. Enligt rådets reglemente får rådet själva välja sin ordförande och vice ordförande.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Val av ordförande och vice ordförande kommunala 

tillgänglighetsrådet
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
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§4

Val av ritningsgranskningsgrupp för 2019-2022 
(2019 SBN0080)

Beslut
Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar utse följande personer till ritningsgranskningsgrupp:

1. Linda Svensson (L)
2. Bengt-Åke Torhall (L)
3. Karl-Erik Hjalmarsson (Dyslexiförbundet)

Bengt-Åke Torhall (L) väljs till sammankallande.

Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att alla i ritningsgranskningsgruppen ska få 
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet behöver i och med den nya mandatperioden utse tre nya 
representanter till ritningsgranskningsgruppen.

Gruppen ska, enligt rådets reglemente, bestå av fyra personer inklusive ansvarig tjänsteman. 
Ansvarig tjänsteman är Siv Modée. Ritningsgranskningsgruppens uppdrag är att granska och 
yttra sig kring t. ex bygglov där allmänheten har tillträde eller när detaljplaner som berör 
allmänheten ska ändras.

Kommunala tillgänglighetsrådet behöver också välja en sammankallande.

Ritningsgranskningsgruppen får ersättning i enlighet med kommunens ersättningsreglemente 
om gruppen anser att de behöver träffas för att diskutera de ärenden som skickas till gruppen.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Val av ritningsgranskningsgrupp för 2019-2022

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
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§5

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
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§6

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 2018-11-26
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§7

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 inkommen handling som 
kommunala tillgänglighetsrådet bör ha kännedom om. Vidare redovisas frågor som ställts från 
Referensgruppen samt övriga frågor som ställts på föregående möte.

Referensgruppen har ställt frågan om Hyltebostäders underhållsplan för lägenheter, 
hur långt den har kommit?
- Verkställande funktionär Ann Wendpaap svarar att: "Hyltebostäder under året kommer att 
inhandla ett digitalt fastighetssystem och i det kommer det även att finnas med en modul för 
underhållsplaner. Hyltebostäder har i dagsläget ingen specifik plan för lägenheterna utan de 
kommer att följa de rekommendationer som finns. Man ska dock komma ihåg att maskiner 
eller inredningen som är fullt fungerande och i gott skick inte ersätts med nytt så länge de är 
välfungerande och fyller sin funktion".

Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS Dyslexiförbundet) hade till förra mötet ställt en fråga 
gällande en handikappsplats utanför Guldkanten på Storgatan.
- Frågan besvaras av plan- och byggchefen Siv Modée som ber att få föra frågan vidare till 
park- och gatuenheten på samhällsbyggnadskontoret. Frågan kommer att besvaras mera 
utförligt till nästkommande sammanträde i maj.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Övriga frågor och meddelanden
• §333 KSAU Enkelt avhjälpta hinder - Hyltebostäder

 
Övriga frågor:
Jonny Persson (DHR) ställer frågan om det finns någon som kan informera om barn- och 
ungdomsnämndens besparingskrav.
- Representanterna från de olika nämnderna informerar utefter de frågor som ställs.
Jonny Persson (DHR) har en förfrågan om att få kallelsen digitalt och undrar om det är 
möjligt.
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- Nämndsekreteraren svarar att det är absolut möjligt och tar information om vilka i 
referensgruppen som hellre vill ha kallelsen digitalt än via post på papper.
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