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1. Upprop 

Dnr 2015 KS0275
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2. Val av justerare

Dnr 2015 KS0019
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3. Godkännande av ärendelista

Dnr 2015 KS0020
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4. Meddelanden 

Dnr 2015 KS0023
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5. Slutredovisning Örnahallen

Dnr 2012 KS0252

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Örnahallen Etapp 1 Slutrapport ekonomi (reviderad 2015-10-29)

 Entreprenad-ekonomi- Hylte Örnahallen (2015-10-29)

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §186 2015-11-24



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2015-11-24 1 (1)

  §   186  Slutredovisning Örnahallen
Dnr 2012 KS0252

Sammanfattning
Etapp 1 av Örnahallens ombyggnad är nu klar och kommunfullmäktige behöver godkänna 
slutredovisningen av projektet. 

De arbeten som beslutades att ingå i Etapp 1 var följande arbeten:
 renovering av simhall (exkl. omklädningsrum)
 leklandsbassäng för mindre barn
 nytt fläktrum
 receptionsavdelning och personalavdelning

För ovanstående arbeten upprättades en kostnadsbudget på 30 500 000 kr. I 
kostnadsbudgeten ingick även kostnaden för arbeten som genomfördes under 2009-2012 på 
sammanlagt på 2 936 000 kr. Budgeten för de arbetena skulle ingå i etapp 1 var 27 564 000 
kr. 

I slutrapporten framgår det att kostnader för att iordningställa de arbeten som har ingått i 
Etapp 1 av ombyggnaden och även tilläggsarbeten uppgår idag till 29 415 700 kr. Räknar 
man med kostnaden för arbetena som gjordes under 2009-2012 uppgår kostnaderna till 
sammanlagt 32 351 700 kr.  

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 302 (2015-11-10)
Tjänsteskrivese (Per Borg/Susanne Ohlsson) 2015-09-11
Slutrapport Örnahallen etapp 1 (2015-10-29)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av 
Örnahallen etapp 1. 

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige 
 



 Projektnamn Sida (sidor) 

Örnahallen   1 (2) 

Ombyggnadsarbeten Etapp 1 Proj.nr 

 
Projektansvarig Dokument 

Ekonomisk slutrapport  
 Datum 

2015-10-29 
Bo Björnänger  

 
 

u:\437618 örnahallen,renoveringsarbeten\437618bb.341\07  kommunikation\protokoll styrgrupp\örnahallen etapp 1, 

slutrapport ekonomi ( reviderad 2015-10-29).docx 

HYLTE KOMMUN  
ÖRNABÄCKSHULT 1:29 
 
  
   

1. INLEDNING   

1-01 Sammanställning av slutrapport för rubricerat projekt. Rapporten förtydligar 
de kostnader som är nedlagda i projektet och eventuella avsteg mot uppställd 
budget. 
 
 

 

   

 

2. FÖRTYDLIGANDE  

2-01 Kostnadsbudget   

 De arbeten som beslutades att ingå i Etapp 1 var följande arbeten: 
- renovering av simhall (exkl. omklädningsrum) 
- leklandsbassäng för mindre barn 
- nytt fläktrum 
- receptionsavdelning och personalavdelning 
för ovanstående arbeten upprättades en kostnadsbudget till en kostnad av 
30.500.000 kr. 
I kostnadsbudget ingår även de kostnader för de arbeten som har utförts   
mellan år 2009 t.o.m. 2012. (2.936.000 kr) 
För de arbeten som skulle utföras i etapp 1, avsattes 
30.500.000 kr – 2.936.000 = 27.564.000 kr  
 
 

 

 2-02 Entreprenader  

 För arbeten som skulle utföras i etapp 1 upphandlades följande entreprenörer 
- Bygg:               Naij Bygg AB ( samordnad generalentreprenad) 
- Rör:                 Bravida Väst AB 
- Luft:                Hallands Vent och Plåt AB 
- El:                   ELAB Johansson & Sparf  
- Vattenlekland: Rodecco AB 
 

 

 

2-03 Nedlagda kostnader   

 Kostnader för att iordningställa de arbeten som har ingått i Etapp 1 och även 
tilläggsarbeten uppgår idag till en kostnad av: 29.415.700 kr  
Med de tidigare nedlagda kostnader, 2.936.000 kr uppgår de kostnaderna till 
Kronor: 32.351.700 kr 
 
Vilket medför att projektet belastas med överskridande kostnader på ca 
- 1.750.500 kr,  
Varav utförda tilläggsarbeten (se punkt 2-05) uppgår till kostnad av ca,  
- 1.635.400 kr. 
 

 

  



 Projektnamn Sida (sidor) 

Örnahallen 2 (2) 

Ombyggnadsarbeten Etapp 1 Proj.nr 

 
Projektansvarig Dokument 

Ekonomisk slutrapport 
 Datum 

2015-02-16 
Bo Björnänger  

 
 
 

2-04 Kostnadsfördelning  

 Nedlagda kostnader fördelar sig enligt följande: 
- Byggherrekostnad:         609.000 kr 
- Byggadministration:    3.150.100 kr 
- Entreprenadkostnad: 19.673.400 kr  
- Tilläggsarbeten:          6.131.800 kr  
- Tillk. Markarbeten:        429.300 kr 
- Avg. Fjärrvärme:         - 577.900 kr  

                              29.415.700 kr                                
 

 

2-05 Tilläggsarbeten i etapp 1  

 I projektet har det utfört tilläggsarbeten som delvis inplanerade att upphandla 
under projektets gång på grund av att förutsättningarna kunde inte 
säkerhetsställas förrän vissa arbeten hade påbörjats som t.ex. rivningsarbeten. 
Sedan har även vissa tilläggsarbeten utförts för att säkerhetsställa diverse i 
fastigheten, men som skulle ingått i kommande etapper. 
Utförda tilläggsarbeten: 
- konstruktiva förstärkningar 
- fuktproblem  
- brandsäkerhet 
- div. installationer (el, vattenrening, styr & övervakning m.m.). 
- ny spinning-avdelning 
- fiberkabelanslutning 
- ny utrymningsdörr i gym 
- renovering av vattenskada (herr) duschrum och i källare, 
- div. arbeten i bowlingavdelning 
- upprustning av mark utanför entréer 
- inköp av vissa möbler till verksamheten 
 
 

 

2-06 Fjärrvärmeanläggning  

 I projektet har upprustats med en helt ny fjärrvärmeanläggningen som kommer 
att medföra bättre energikostnader för fastigheten. 
Kostnaden för fjärrvärmeanläggningen har krediterats från projektet och 
belastar Hylte Bostäder. 
Kostnad 577.900 kr 
  
   

 

   

   

   

   

   

   

 



Hylte kommun  2014-05-27

Örnahallen Renoveringsarbeten
Revidering 2015-10-29

 

 

Budget Nedlagda kostnader Prognos Prel. Slutkostnad Differens mot Budget

Byggherrekostnad: 1 021 148 kr               692 402 kr                 -  kr                   692 402 kr                328 746 kr                  

Byggadminstration 2 625 000 kr               3 150 103 kr             -  kr                   3 150 103 kr             -525 103 kr  

Entreprenader 19 673 373 kr             19 673 373 kr           -  kr                   19 673 373 kr           0 kr  

 

Tillk.arbeten 4 244 347 kr               6 131 767 kr             -  kr                   6 131 767 kr             -1 887 420 kr  

Tillk.markarbeten -  kr                          340 000 kr                89 356 kr              429 356 kr                -429 356 kr  

Avdrag för Fjärrvä -  kr                          577 870 kr-                -  kr                   577 870 kr-                577 870 kr  

Budget 27 563 868 kr            29 409 775 kr           89 356 kr             29 499 131 kr           -1 935 263 kr

 29 499 131 kr        

  

 

Tidigare kostnader (2009-2012) 2 936 132 kr             

 

Projektbudget (inkl. tidigare kostnader) 30 500 000 kr        
 

Bedömd Slutkostnad 32 435 263 kr     
 

Differens mot Projektbudget -1 935 263 kr

Förtydligande kostnader över projektbudget

Div. kompl. brand, konstruktion, fukt m.m. 115 047 kr                

Utrymningsdörr i Gymlokal 70 363 kr                  

Fiberkabelanslutning 71 034 kr                  

Byte av brandlarmscentral 86 200 kr                  

Markarbeten vid entréer m.m. 429 356 kr                

Arbeten i herrarnas duschrum 100 000 kr                

Entreprenadarbeten för etapp 2 788 800 kr                

Inköp möbler (verksamheten) 89 700 kr                  

1 750 500 kr             
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6. Slutredovisning Bjälkagården

Dnr 2013 KS0022

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Entreprenad-ekonomi- Hylte Bjälkagården 2015-03-03

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §187 2015-11-24



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2015-11-24 1 (1)

  §   187  Slutredovisning Bjälkagården
Dnr 2013 KS0022

Sammanfattning
Byggnationen av den nya förskolan i Torup är nu klar och kommunfullmäktige behöver ta 
ställning till den ekonomiska slutredovisningen. 

Projektet hade en projektbudget på 16 000 000kr. Slutkostnaden för projektet bedöms till 
16 814 378 kr, det vill säga 814 378kr över budget. Det är främst posten för tillkommande 
markarbeten som har överstigit budgeten. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 303 (2015-11-10)
Tjänsteskrivelse (Per Borg) 2015-11-03
Ekonomisk slutredovisning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av 
Bjälkagården. 

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
 



Hylte kommun   

Bjälkagården Nybyggnad av förskola , Torup
 2015-03-03

 

 

Budget Nedlagda kostnader Prognos Prel. Slutkostnad Differens mot Budget

Byggherrekostnad: 644 000 kr           463 539 kr            -  kr                  463 539 kr             180 461 kr                   

 

Byggadminstration 780 000 kr           718 439 kr            -  kr                  718 439 kr             61 561 kr

Entreprenader 12 200 000 kr      12 200 000 kr       -  kr                  12 200 000 kr        0 kr  

  

Tillk.arbeten 1 291 000 kr        362 216 kr            750 000 kr            1 112 216 kr          178 784 kr  

 

Tillk.arbeten Mark 700 000 kr           1 476 035 kr         -  kr                  1 476 035 kr          -776 035 kr

avskrivning

Tillk.arbeten Pannan 385 000 kr           700 400 kr            319 251 kr-           381 150 kr             3 851 kr

Ingår i ÄTA avskrivning

Fiberanslutning -  kr                   54 000 kr              54 000 kr-             -  kr                    0 kr

Budget 16 000 000 kr      15 974 629 kr       376 750 kr           16 351 378 kr        -351 378 kr

  16 351 378 kr        

  

   differens mot budget -351 378 kr

Tidigare kostnader (2009-2012) 463 000 kr            

 

Projektbudget (inkl. tidigare kostnader) 16 000 000 kr    
 

Bedömd Slutkostnad inkl. inkl tidigare kostnader 16 814 378 kr  

 

Differens mot Projektbudget -814 378 kr

Förtydligande

 

Markarbeten utfört av NCC ingår. Merkostnad mot budget 776 035 kr

Kostnad för pelletspanna ingår i projektet 381 150 kr

  

  

  

1 157 185 kr
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7. Revidering av handikappolitisk program

Dnr 2015 KS0151

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden: Protokollsutdrag 

Samhällsbyggnadsnämnden §102 2015-10-26

 Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden: Tillgänglighetspolitiskt program (korr.läst) 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §188 2015-11-24

 Bilaga Tillgänglighetspolitiska programmet - Fastställd av kommunstyrelsen



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2015-11-24 1 (2)

  §   188  Revidering av handikappolitiska program
Dnr 2015 KS0151

Sammanfattning
Kommunens handikappolitiska program ska ses över varje mandatperiod. Programmets 
bilaga ska dessutom ses över vartannat år. 

Samhällsbyggnadsnämnden startade processen att revidera programmet vid sitt möte i 
december 2014. Programmet har nu varit ute på remiss bland kommunens nämnder och 
styrelser. Det har också varit uppe i kommunala handikapprådet. 

Det som har kommit fram under remissomgången är att programmet i sin nuvarande form är 
ibland svårläst. Samhällsbyggnadskontoret har därför tillsammans med kommunikatörerna 
på information- och kanslienheten arbetat om programmet. Bland annat har programmet fått 
en inledning och en vision. Bakgrunden har kortats ner och kontoret har under begreppen 
Ökad medvetenhet, tillgänglighet, Delaktighet och Personlig integritet i programmet lagt till 
exempel vad det kan betyda för Hylte kommun. I bilagan finns fortfarande de åtaganden och 
arbetssätt som kommunens nämnder och styrelser har under perioden 2015-2016. Vissa 
stycken i bilagan har tagits bort efter diskussion med information- och kanslienheten 
eftersom styckena mer beskriver vad kontoret har för arbetsuppgifter generellt än att vara 
åtaganden kring arbetsätt under perioden. 

Till nuvarande program finns det även en bilaga 2, men den föreslår 
samhällsbyggnadskontoret att den tas bort. Bilaga 2 har omformulerats till en vision som har 
lagts till i själva programmet. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår också att programmet byter namn till 
tillgänglighetspolitiska programmet, eftersom det kommunala handikapprådet har begärt att 
få byta namn till kommunala tillgänglighetsrådet.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige reviderar programmet samt 
kommunstyrelsen fastställer åtagandena i programmets bilaga. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 304 (2015-11-03)
Förslag Tillgänglighetspolitiskt program med tillhörande bilaga
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden § 86 2015-10-06

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: En redaktionell ändring görs i bilagan i form med anledning av att 
familjecentralen som samlingsnamn inte längre kommer att användas.  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2015-11-24 2 (2)

Forts. § 188

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut 
med Anna Roos ändring. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut med Anna Roos ändring. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige reviderar programmet enligt förslaget 
från samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa åtagandena i programmets bilaga. En redaktionell 
ändring görs i bilagan i form med anledning av att familjecentralen som samlingsnamn inte 
längre kommer att används.   

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-06 1 (2)

  §   102  Revidering av handikappolitiska programmet
Dnr 2014 SBN0185

Sammanfattning
Kommunens handikappolitiska program ska ses över varje mandatperiod. Programmets 
bilaga ska dessutom ses över vartannat år. 

Samhällsbyggnadsnämnden startade processen att revidera programmet vid sitt möte i 
december 2014. Programmet har nu varit ute på remiss bland kommunens nämnder och 
styrelser. Det har också varit uppe i kommunala handikapprådet. 

Det som har kommit fram under remissomgången är att programmet i sin nuvarande form är 
ibland svårläst. Samhällsbyggnadskontoret har därför tillsammans med kommunikatörerna 
på information- och kanslienheten arbetat om programmet. Bland annat har programmet fått 
en inledning och en vision. Bakgrunden har kortats ner och kontoret har under begreppen 
Ökad medvetenhet, tillgänglighet, Delaktighet och Personlig integritet i programmet lagt till 
exempel vad det kan betyda för Hylte kommun. I bilagan finns fortfarande de åtaganden och 
arbetssätt som kommunens nämnder och styrelser har under perioden 2015-2016. Vissa 
stycken i bilagan har tagits bort efter diskussion med information- och kanslienheten 
eftersom styckena mer beskriver vad kontoret har för arbetsuppgifter generellt än att vara 
åtaganden kring arbetsätt under perioden. 

Till nuvarande program finns det även en bilaga 2, men den föreslår 
samhällsbyggnadskontoret att den tas bort. Bilaga 2 har omformulerats till en vision som har 
lagts till i själva programmet. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår också att programmet byter namn till 
tillgänglighetspolitiska programmet, eftersom det kommunala handikapprådet har begärt att 
få byta namn till kommunala tillgänglighetsrådet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Susanne Ohlsson) 2015-08-13
Förslag Tillgänglighetspolitiskt program med tillhörande bilaga
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 86 2015-09-24
Protokollsutdrag omsorgsnämnden § 24 2015-04-16
Förslag på revideringar från omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden § 42 2015-04-22
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 91 2015-05-26
Protokollsutdrag kommunala handikapprådet § 24 2015-06-08
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden § 16 2015-02-10

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige reviderar programmet enligt 
förslaget från samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår också kommunstyrelsen att fastställa åtagandena i 
programmets bilaga.



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-06 2 (2)

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Kommunala tillgänglighetspolitiska programmet – Hylte 
kommun

Hylte kommun ska vara en kommun där alla människor har förutsättning att leva ett 
jämlikt och självständigt liv, samt vara fullt delaktiga i samhället utan diskriminering.

Inledning
Det kommunala tillgänglighetspolitiska programmets syfte är att fungera som ett redskap och stöd för 
nämnder, styrelser och kontor vid beredningar och inför beslut. Tillgänglighet och frågor som rör olika 
funktionsnedsättningar ska vara prioriterade i organisationen och en självklar del i alla kontors arbete 
och vid all kommunal planering. 

Vision
Hylte kommun ska verka för att personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter svårigheter i 
sin tillvaro får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och kan leva som andra.

Tillgänglighetsfrågor är prioriterade frågor i Hylte kommuns organisation och arbetet är målinriktat 
och engagerat. 

I samverkan med andra kommuner, myndigheter och organisationer ska Hylte kommun verka för att 
öka tillgängligheten för sina kommuninvånare och samtidigt motverka att någon känner sig 
diskriminerad på grund av en funktionsnedsättning.

Bakgrund
Hylte kommun har sedan 2001 haft ett handikappolitiskt program som grundat sig på standardregler 
från FN. I början av 2009 började FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning att gälla i Sverige. Detta har medfört att kommunen har fått fler regler att förhålla 
sig till. Hylte kommun har använt FN:s konvention som utgångspunkt när man har utformats sitt 
handikappolitiska program, men anpassat det utifrån Hyltes förutsättningar. Under 2015 har Hylte 
kommun reviderat programmet och samtidigt valt att byta namn från kommunala handikappolitiska 
programmet till kommunala tillgänglighetspolitiska programmet.

Begreppet ”skälig anpassning” finns numera i konventionstexten. Med skälig anpassning menar man 
de anpassningar som en person med en funktionsnedsättning kan behöva för att kunna ta del av sina 
mänskliga rättigheter. 

Riksdagen antog 2000 nationella mål för funktionshinderpolitiken och dessa är:
1. en samhällsgemenskap med mångfald som grund
2. att samhället utformas så att alla med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet 

oavsett ålder eller kön
3. jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning1

1 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79)



2

Till de nationella målen har riksdagen också beskrivit vad det funktionhinderpolitiska arbetet särskilt 
ska inriktas på. Man nämner tre punkter:

 att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med 
funktionsnedsättning

 att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning
 att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för 

självständighet och självbestämmande2

Definitioner
Det finns vissa termer som är viktiga att förstå när man pratar om funktionhinderpolitik. 

Funktionsnedsättning beskriver en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Funktionshinder beskriver i sin tur den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 
person i relation till omgivningen.

Icke-diskriminering är ett centralt begrepp i funktionshinderpolitiken. Med icke-diskriminering menar 
man den positiva särbehandling som individer med funktionsnedsättning har, eller bör ha, rätt till och 
som främjar att dessa individer så långt som möjligt kan leva jämlikt i förhållande till personer utan 
funktionsnedsättning.

Handikapp används inte längre som term för personer med funktionsnedsättning. Ordet används 
ibland däremot fortfarande i sammansatt form i till exempel ord som handikapprörelser och 
handikappförbund. Hylte kommun väljer att använda andra termer där ordet handikapp inte ingår i de 
sammanhang där ett likvärdigt ord kan ersätta. 

Tillgänglighetsråd
I Hylte kommun finns ett kommunalt tillgänglighetsråd som är ett samrådsorgan mellan kommunens 
nämnder och funktionshinderorganisationerna.

Genom kommunala tillgänglighetsrådet får politikerna en inblick i de problem som en person med 
funktionsnedsättning lever med. Det är också en naturlig bas för funktionshindersorganisationerna att 
nå ut med sitt budskap till kommunens politiker. 

Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller resurser och sköter rådets administration.

Rådets uppgift är att:
• bevaka funktionshindrades intressen i kommunen 
• fungera som remissinstans för de kommunala nämnderna
• verka för att öka kunskapen om funktionsnedsättningar i den egna organisationen 
• fungera som en länk mellan personer med funktionsnedsättning och politiken

Tillgänglighetspolitiskt program

2 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79)
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Utgångspunkten för Hylte kommuns tillgänglighetspolitik är att alla medborgare ska ha samma 
möjligheter att delta i samhällslivet på lika villkor och att i alla sammanhang alltid ta vara på och se 
alla individers potential.

Hylte kommun har identifierat fyra centrala begrepp som tillsammans behandlar de artiklar som finns i 
FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. Det är dessa begrepp som Hylte kommuns 
tillgänglighetspolitiska program utgår från:

 Ökad medvetenhet
 Tillgänglighet
 Delaktighet
 Personlig integritet

Ökad medvetenhet
Hylte kommuns utgångspunkt är att frågor som avser funktionshinder ska uppmärksammas och ha en 
given plats på agendan inom samtliga verksamhetsområden. 

Hylte kommun verkar för att öka medvetenheten bland invånare, tjänstemän och politiker om 
vardagen för personer med funktionsnedsättning. Genom att arbeta aktivt för att öka förståelsen hur 
det är att leva med olika funktionsnedsättningar kan vi tillsammans bekämpa fördomar och istället 
fokusera på att lyfta fram individers potential och insats i samhällslivet. 

Hylte kommun har som uppgift att upprätthålla information om vilka möjligheter till service och stöd 
individer med funktionsnedsättning och deras anhöriga har. Bland annat finns det information på 
kommunens hemsida om vad de kan räkna med för service från kommunens sida och vart de kan 
vända sig för att få ytterligare stöd. Det finns också möjlighet att vända sig till biståndshandläggarna 
på omsorgskontoret. 

Tillgänglighet
Hylte kommun arbetar ständigt för att öka tillgängligheten i kommunen så att alla våra invånare ska ha 
samma förutsättningar.

Tillgänglighet innebär inte bara att anpassa publika lokaler så de är tillgängliga för alla. Det handlar 
lika mycket om att göra information tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning.

Hylte kommun arbetar för att tillgänglighetsanpassa sina lokaler, utomhusmiljöer och sin 
informationsspridning. Bland annat är kommunens hemsida anpassad så att personer med 
funktionsnedsättning att kan navigera på webbplatsen med hjälp av sina egna hjälpmedel.

Hylte kommun tillgänglighetsanpassar även utemiljö. Exempel på detta är tillgänglighetsanpassade 
ramper på kommunens badplatser och tillgänglighetstråk på Storgatan i Hyltebruk.  

Att tillgänglighetsanpassa på alla plan är en av de största utmaningar Hylte kommun har. Mycket 
arbete har gjorts, och det finns fortfarande saker att förbättra. Det finns fortfarande invånare med 
funktionsnedsättningar som diskrimineras varje dag på grund av bristande tillgänglighet. 

Delaktighet
Delaktighet innebär att personer med funktionsnedsättning ska bli delaktiga i samhällslivet på samma 
villkor som personer utan funktionsnedsättning. En person med funktionsnedsättning ska fritt kunna 
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välja bostadsort och boendeform. Icke-diskrimineringsprincipen blir i det här sammanhanget viktig för 
att personer med funktionsnedsättning ska få den service som möjliggör att de kan delta i samhällslivet 
genom exempelvis arbete, utbildning och möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter på samma 
villkor som alla andra. Personer med funktionsnedsättning ska också ha full tillgång till det politiska 
och offentliga livet.

I Hylte kommun har personer med funktionsnedsättning möjlighet att få ett anpassat arbete utifrån sina 
möjligheter. Har man en funktionsnedsättning har man också möjlighet att få anpassade bostäder. 

Personlig integritet
Alla medborgare har rätt till sitt privatliv, familjeliv, bostad och att kommunicera oavsett 
omständigheter. Personer med funktionsnedsättning ska även ges möjlighet till habilitering och 
rehabilitering för att ha möjlighet att nå sin fulla potential. Detta gäller inte enbart för personer med 
fysisk funktionsnedsättning utan lika mycket för personer med intellektuell- eller psykisk 
funktionsnedsättning. 

Vissa områden som ökar en personlig integritet för personer med funktionsnedsättning står Region 
Halland för och vissa saker står Hylte kommun för. Bland annat erbjuder Hylte kommun en bra 
utbildning och lämpligt arbete för individer med funktionsnedsättning. Genom lagen om särskilt stöd 
till vissa personer med funktionshinder (LSS) kan Hylte kommun medverka till att personer med 
funktionsnedsättningar kan leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Genomförande
I Hylte kommun kommer arbetet med mål- och resursplanen samt kvalitetsanalysen att vara det 
naturliga sättet att arbeta vidare med frågor som rör funktionshinder ute i samhället. 

Hur Hylte kommun arbetar idag och planerar att arbeta under kommande år, för att öka 
förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning i kommunen, redovisas i en bilaga till 
programmet. Bilagan är indelad utifrån begreppen ökad medvetenhet, tillgänglighet, delaktighet och 
personlig integritet. 

I början av varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktige se över programmet. Bilagan revideras 
däremot vartannat år och det är kommunstyrelsen som fastställer revideringen av bilagan. 

Ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att följa upp och utvärdera hur programmet 
efterlevs i organisationen.
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Ett Hylte för alla - bilaga 
Detta gör Hylte kommun för att öka förutsättningarna för individer med 
funktionsnedsättning idag samt planerade satsningar de kommande två åren.
Åtagande 2015-2016

1 Ökad medvetenhet
1.1 Medarbetarna på omsorgskontoret finns tillgänglig som diskussions- eller 
informationspart vad gäller olika former av funktionsnedsättningar och strävar efter att ha en 
god dialog med olika intresseorganisationer.

1.2 Barn och ungdomsnämnden har ett speciellt ansvar att verka för ökad medvetenhet och 
förståelse om funktionshinder och individer med funktionsnedsättning. I förskolan och skolan 
utgår man ifrån alla barns och elevers inkludering, det vill säga alla barn och elever oavsett 
funktionsnedsättning ska med särskilt stöd kunna delta på lika villkor i förskolans/skolans 
lokaler och verksamheter. Att förskolan och skolan arbetar efter ett synsätt där alla barn och 
elever ska kunna delta på lika villkor innebär en process där skolans organisation och arbetet i 
klassen anpassas till den variation som naturligt finns bland en grupp elever. Genom att arbeta 
enligt detta arbetssätt i redan tidiga åldrar ökar möjligheterna för ett liknande tankesätt i 
övriga samhällsliv och yrkesliv.

2 Tillgänglighet
2.1 Omsorgskontoret har tillgängliga och väl anpassade lokaler för all sin verksamhet.

2.2 Samhällsbyggnadskontoret har anpassat: Torups, Skärshults, Ibro och Unnaryds 
badplatser för personer med funktionsnedsättning. 

2.3 Till samhällsbyggnadskontoret finns en ritningsgranskningsgrupp knuten, där 
representanter från tillgänglighetsrådet är representerade. Deras uppgift är att vara behjälpliga 
och granska ritningsförslag, på offentliga byggnader, innan bygglov fattas i dessa ärenden så 
extra hänsyn tas till individer med funktionsnedsättning.

2.4 I kommunens lokaler som används för offentliga möten ska det finnas hörselhjälpmedel 
med klara servicerutiner.

2.5 I Örnahallen är träningsmaskinerna i så stor utsträckning som möjligt anpassade till 
personer med funktionsnedsättning. Bassängen i simhallen är utrustad med en ramp för att 
underlätta att komma i och ur bassängen. Vid renoveringen av Örnahallens Hälsocenter 
byggdes ett handikappanpassat omklädningsrum i anslutning till simhallen. 

2.6 Hyltebygdens Lärcentrum är tillgängligt för alla som önskar kontakt med enhetens 
studieverksamhet. Behöver någon personliga hjälpmedel för att kunna studera tillgodoses 
detta oftast genom habiliteringen inom Region Halland. 

2.7 Förskolans eller skolans lokaler och utemiljö anpassas efter de behov som barn och elever 
vid enheten har.

2.8 Inom Familjecentralens1 elevhälsa är de kompetenser samlade som har till uppdrag att 
arbeta med barn och elever med särskilda behov och för att hitta så goda lösningar för det 

1 Familjecentralen är ett samlingsnamn för verksamheten individ- och familjeomsorg och centrala barn- och 
elevhälsan på barn- och ungdomskontoret. Familjecentralen som samlingsnamn kommer sluta att användas under 
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enskilda barnet eller eleven som möjligt. Elevhälsan har det samlade ansvaret för 
tillhandahållandet av kompensatoriska hjälpmedel. Skolan och förskolan har också samarbete 
med biblioteken gällande läs- och skrivinlärning. 

2.9 Kommunens webbplats är byggd enligt e-delegationens riktlinjer för webbutveckling och 
följer internationell standard för tillgänglighet.

2.10 Information och digitala tjänster som tillhandahålls via kommunens webbplats ska vara 
tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga. 

2.11 Hylte kommun ska inte använda sig av offentliga lokaler som inte är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning.

2.12 Biblioteket erbjuder ett stort utbud av talböcker för personer som har svårt att läsa tryckt 
text. 

3 Delaktighet
3.1 En stor del av de personer som arbetsmarknadsenheten på arbets- och näringslivskontoret 
arbetar med har någon form av funktionsnedsättning som begränsar deras möjligheter i 
förhållande till den öppna arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten tar på olika sätt hänsyn 
till personer med olika funktionsnedsättning i sina riktlinjer för försörjningsstöd.

3.2 Arbetsmarknadsenheten sysselsätter via sina arbetsmarknadsåtgärder personer med olika 
typer av funktionsnedsättning. Några av dessa har anställning med stöd från 
Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheten driver även projekt med arbetsplatser anpassade 
efter individens förutsättningar. Det finns även individer som är placerade på kommunens 
ordinarie arbetsplatser men då anpassas arbetsuppgifterna utifrån deras förutsättningar. 

3.3 Skolan ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande. I utbildningen ska hänsyn 
tas till barns och elever med behov av särskilt stöd och utifrån deras behov möjliggöra 
deltagande i skolans alla verksamheter.

3.4 Barn- och ungdomskontoret kommer fortsätta utveckla ett inkluderande förhållningssätt 
avseende barn i behov av särskilt stöd.

3.5 Biblioteket erbjuder ett utbud av Lättläst-böcker samt böcker med stor stil för personer 
som vill träna på svenska språket eller som behöver större stil på grund av synnedsättning. 
Det erbjuds även ljudböcker till utlåning. 
 
4 Personlig integritet
4.1 Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att bostadsanpassa bostäder så att individer med 
funktionsnedsättning ges möjlighet att bo hemma på sina egna villkor.

4.2 Under första kvartalet 2015 öppnade att serviceboende i Hyltebruk med fyra lägenheter.

4.3 Inom förskola, skolverksamheterna och elevhälsan värnas den personliga integriteten i 
enlighet med offentlighet- och sekretesslagstiftningen. 

2016.   
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4.4 Alla besökare på Örnahallens Hälsocenter erbjuds stöd av hälsocoach i sin träning då det 
är möjligt att få råd och tips anpassade till sina egna behov.



4

Adresser och länkar inom Hylte kommun
För frågor gällande elever med särskilda behov kontakta:

Chef Familjecentralen, elevhälsa och särskola
Telefon (växel): 0345-180 00 
E-post: barnochungdomskontoret@hylte.se

För frågor gällande omsorg om personer med funktionsnedsättning kontakta:
Omsorgshandläggare på omsorgskontoret
Telefon (växel): 0345-180 00
E-post: omsorgskontoret@hylte

För frågor gällande det kommunala tillgänglighetsrådet i Hylte kommun kontakta:
Nämndsekreterare på samhällsbyggnadskontoret
Telefon (växel): 0345-180 00
E-post: samhällsbyggnadskontoret@hylte.se

För mer information se Hylte kommuns hemsida: www.hylte.se

Externa adresser och länkar

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 3686
103 59 Stockholm
Telefon: 08-120 20 700
E-post: do@do.se
Hemsida: www.DO.se

Myndigheten för delaktighet (MFD)
Sturegatan 3
Box 1210
172 24 Sundbyberg
Telefon: 08-600 84 00
Fax: 08600 84 99
E-post: info@mfd.se
Hemsida: www.mfd.se

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM)
Box 1100 
871 29 Härnösand
Växel (tal): 010 - 473 50 00
Texttelefon: 010 - 473 68 00
Fax: 010 - 473 66 42
E-post: spsm@spsm.se
Hemsida: www.spsm.se 

FN:s konvention om mänskliga
rättigheter för personer med
funktionsnedsättning hittar du på
regeringens hemsida: www.regeringen.se

Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se
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8. Finansiering av åtgärdspaket

Dnr 2015 KS0329

Ärendet kommer att beredas av kommunstyrelsen innan kommunfullmäktiges sammanträde. 

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Tjänsteskrivelse Åtgärdspaket
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2015-11-26
Dnr :2015 KS0329

Per Borg, Kommunchef
Tfn: 0345-180 16
E-post: Per.Borg@hylte.se

Kommunstyrelsen

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx klk@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk Fax 0345 – 181 90 www.hylte.se                         Postgiro 10 53 60-2

Tjänsteskrivelse Åtgärdspaket

Sammanfattning
Hylte kommun står inför stora utmaningar där vi har ett stort mottagnade när det gäller flyktingar och 
vi kan se att barnantalet inom förskola och skola har ökat med ca 25 procent på väldigt kort tid. Vi 
kan också se att vi har en arbetslöshet i kommunen som överstiger 12 procent vilket är rekordnivåer 
för Hylte kommun. Detta innebär en stor påfrestning på både organisation och samhälle. För att 
underlätta för verksamheten och minimera risker föreslås ett åtgärdspaket enligt följande områden: 

 Arbetsmiljö/personalvård
 Personalförsörjning
 Lokaler
 Organisation
 Sociala risker
 Sysselsättning
 Samhällsinformation
 Samordning med andra myndigheter
 Samarbete med civilsamhället

Samtliga rubriker innehåller aktiviteter som syftar till att Hylte kommun som organisation ska kunna 
upprätthålla en god service till kommunens medborgare, samtidigt som man säkerställer en god 
arbetsmiljö för de anställda i kommunen. Åtgärdspaketet innehåller också olika typer av åtgärder för 
att skapa sysselsättning för de personer som är utanför arbetsmarknaden. Paketet har också som 
ändamål att bidra till ett tryggare samhälle.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (Per Borg) 2015-11-26
Åtgärdspaket

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar genomföra åtgärdspaketet. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anslå xx miljoner kr till 
kommunstyrelsen. Finansiering sker från det särskilda statsbidrag som avser stöd till kommuner för 
att hantera den rådande flyktingsituationen (43,2 miljoner). 

Per Borg
kommunchef

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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9. Inkomna motioner

Dnr 2015 KS0172
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10. Motionsredovisning 

Dnr 2015 KS0254

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Redovisning av motioner december 2015



Redovisning
1 (2)
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Kommunfullmäktige
 

Redovisning av motioner
Dnr. 2015 KS0254

Sammanfattning

1. Heltidsarbete
KF § 51, 2011-06-16, 2011 ks0187

Arbete pågår på personalenheten. På grund av 
underbemanning på enheten har ärendet fått vänta. 
Enheten är sen augusti 2015 fullbemannad igen och 
arbetet har påbörjats igen.  

2. Asylinvandring
KF § 41 2015-06-17, 2014 KS0223

Kommunledningskontoret har handlagt ärendet och det 
finns med på ärendelistan till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 8 december. 

3. Kostnad för asyl och 
anhöriginvandring

KF § 41 2015-06-17, 2014 KS0224

Kommunledningskontoret har handlagt ärendet och det 
finns med på ärendelistan till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 8 december.

4. Förbud mot tiggeri
KF § 41 2015-06-17, 2014 KS0225

Kommunledningskontoret har handlagt ärendet och det 
finns med på ärendelistan till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 8 december.

5. Ett hållbart Hylte
KF § 41 2015-06-17, 2015 KS237

Kommunledningskontoret håller på att handlägga 
ärendet och kontoret planerar att ta upp ärendet på första 
sammanträdet med kommunstyrelsen 2016. 

6. Uppförande av staket, 
införskaffande av anpassade 
utemöbler för Sjölunda

KF § 66 2015-10-01, 2015 KS0237

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett 
omsorgskontoret i uppdrag att lämna förslag på svar till 
motionen. Svaret ska vara inlämnat till 
kommunledningskontoret senast 12 mars 2016. 

7. Uppmuntra kommunens skolor 
att bjuda in elevers föräldrar att 
berätta om sitt yrke

KF § 66, 2015-10-01, 2015 KS0285

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett barn- och 
ungdomskontoret i uppdrag att lämna förslag på svar till 
motionen. Svaret ska vara inlämnat till 
kommunledningskontoret senast 12 mars 2016.

8. Lämpliga odlingar och 
upprättande av gångvägar på 
gräsmattan på Sjöunda 
äldreboende

KF § 66, 2015-10-01 2015 KS0286

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett 
omsorgskontoret i uppdrag att lämna förslag på svar till 
motionen. Svaret ska vara inlämnat till 
kommunledningskontoret senast 12 mars 2016.

9. Religiös specialkost i 
kommunal verksamhet

KF § 102, 2015-11-19, 2015 KS0315

Kommunfullmäktige har tagit emot motionen och 
lämnat över till kommunstyrelsen. Ärendet finns med på 
ärendelistan till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 8 december. 

10. Folkomröstning om 
flyktingmottagningen i 
kommunen

KF § 102, 2015-11-19, 2015 KS0315

Kommunfullmäktige har tagit emot motionen och 
lämnat över till kommunstyrelsen. Ärendet finns med på 
ärendelistan till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 8 december.

11. Införande av syskonförtur på 
förskolan

KF § 102, 2015-11-19, 2015 KS0315

Kommunfullmäktige har tagit emot motionen och 
lämnat över till kommunstyrelsen. Ärendet finns med på 
ärendelistan till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
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sammanträde 8 december.
12. Utbyggnad av solenergi
KF § 102, 2015-11-19, 2015 KS0315

Kommunfullmäktige har tagit emot motionen och 
lämnat över till kommunstyrelsen. Ärendet finns med på 
ärendelistan till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 8 december.
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11. Återrapportering fullmäktigeuppdrag

Dnr 2015 KS0255

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Redovisning fullmäktigeuppdrag december 2015
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Kommunfullmäktige

 Redovisning fullmäktigeuppdrag december 2015 

1. Uppdrag åt kommunstyrelsen 
att arbeta med utveckling av 
lokalt tillväxtprogram KF § 95 
2006-12-19

Arbets- och näringslivsnämnden behandlar ärendet på sitt 
sammanträde i december 2015.  

2. Styrmodell för Hylte kommun 
KF § 37 2015-06-17

Ärendet togs upp vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
november. 

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare
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12. Avsägelser 

Dnr 2015 KS0033
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13. Fyllnadsval

Dnr 2015 KS0034

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Vilka fyllnadsval som ska göras vid KF 10 december
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Vilka fyllnadsval som ska göras vid KF 19 november

Vem ska ersättas? Roll Förslag som kommit in

Maria Johansson Arnström (S) Begravningsombud -

Bodil Valter (V) God man vid lantmäteriförrättning
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14. Nya ärenden

Dnr 2015 KS0127
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15. Övriga ärenden 

Dnr 2015 KS0062
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