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Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Sammanträdet inleddes med en tyst minut för de avlidna tidigare ledamöterna Roland 
Myrbäck och Karl Gustaf Berg.
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Utdragsbestyrkande

§ 11

Enkelt avhjälpta hinder

Sammanfattning
Mattias Bjellvi, stadsarkitekt introducerar föredragningen.
Ingvar Persson, byggnadsinspektör, redogör för aktuell lagstiftning, som har sitt ursprung 
på 1960-talet, då frågor om fysisk tillgänglighet blev aktuella. Strax efter millennieskiftet 
kom ytterligare regler. I större kommuner med stora resurser har det fungerat ganska väl, 
medan det i mindre kommuner inte alltid finns tillräckliga resurser. Vid nybyggnation 
finns tillfredsställande regler, för alla typer av byggnader som allmänheten har tillträde 
till. Problemen kan finnas i andra redan befintliga byggnader. Reglerna om enkelt 
avhjälpta hinder gäller allmänna byggnader, även utomhusanläggningar som hållplatser, 
och allmän plats inom detaljplanerat område. Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas, om 
det inte blir mycket svårt eller kostsamt. Ansvaret ligger på fastighetsägaren eller den 
som hyr lokal. Anmälan sker till Byggnadsnämnden, om man upptäcker något som 
behöver åtgärdas. Det finns möjlighet för byggnadsnämnden att lägga ut vite för att 
säkerställa att åtgärder vidtas. Boverkets kunskapsbank innehåller mycket information 
om enkelt avhjälpta hinder.
Håkan Eriksson redovisar den lista över enkelt avhjälpta hinder som finns. Ursprungligen 
var den med 153 ärenden, av dessa är 55 slutförda och det finns planering i varierande 
grad för 46 ytterligare.
Mattias Bjellvi redovisar några aktuella investeringsprojekt, bl.a. grillplatsen vid 
Ybbarpssjön och Tjäderstigen, och särskilt de tillgänglighetsaspekter som de innefattar. 
Tunneln under Oderljungavägen kommer att rustas upp med bl.a. ny belysning, en 
tillgänglighetsanpassad lekplats kommer att byggas och ett torg planeras till korsningen 
Tjäderstigen/Fasanvägen. Vissa byggnader kommer att få fasadbelysning. 

Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar

att notera informationen
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§ 12

Styrelse, nämnder och organisationer

Sammanfattning
Byggnadsnämnden:  Kvarteret Enen kommer att bebyggas med 62 lägenheter. Det finns 
ett område längs Stockholmsvägen (Zodiaken), som är detaljplanerat sedan ett tjugotal år 
men kräver ett inriktningsbeslut om vad kommunen vill med området.
Barn- och utbildningsnämnden hade ett kort möte under gårdagen. Skolinspektionen har 
släppt frågan om vite. Budgeten ser bra ut.
Socialnämnden: Mobila teamet har varit igång under sommaren och gjort ett bra arbete 
som nämnden önskar fortsätta med. Nämnden håller sin budget, trots en ansträngd 
ekonomi med många placerade barn. Den andra utredningen kring Ybbåsen är färdig, och 
nämnden menar att den bör ersättas av en tillbyggnad vid Österbo. Byggtiden beräknas 
till två-tre år, och kommer att ge bättre lokaler även för hemtjänsten. Under sommaren 
har det varit ett ärende med barn som avvikit, och som refererats i massmedia. Nämnden 
har låtit göra en omfattande utredning, som nu är färdigställd och pekar på vissa brister i 
dokumentation och samverkan, och har därefter även lämnat en anmälan enligt Lex Sarah 
till Inspektionen för vård och omsorg. Digitaliseringsprojekten GoDig och DIDEC löper 
vidare. 
Kommunstyrelsen: Kommunen kommer att gå in som delägare i NSVA.
Kundråd för serviceresor arbetar med en app där man ska kunna se sina resor, som just nu 
testas. Tanken är att på sikt kunna boka och avboka genom appen. Skånetrafikens taxor 
kommer att ändras till en stadstaxa, en mellantaxa och en Skånetaxa. Det pågår även en 
del projekt om tillgänglighet på tåg. 

Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar

att notera informationen
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§ 13

Övrigt

Sammanfattning
Sammanträdesplanering för 2020 diskuteras. Sekreteraren får i uppdrag att se över 
planeringen. 
Linda Gottschalk föreslår tema för nästa sammanträde i form av en dragning om god 
man, förvaltare, framtidsfullmakt etc. Ett annat förslag är att under 2020 ta upp 
kommunhusets framtida utformning, liksom att få en representant för Medelpunkten att 
komma på besök. Ett besök från enheten för omsorg om personer med 
funktionsnedsättning är ytterligare ett förslag.

Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar

att notera informationen
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