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Sekreterare .................................................  
 Philip Norrman  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Bengt-Åke Torhall  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Våge Ericsson  
    

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

Organ Kommunala Tillgänglighetsrådet 
Sammanträdesdatum 2022-05-30   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Hylteburk/kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen Hyltebruk  kl. 16:00-17:15 
  
Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S), Bengt-Åke Torhall (L) (ordförande), Stina Isaksson 

(SD), Våge Ericsson (FUB), Rolf Kenneryd (HRF), Leif Eskelid  (DHR), Karl-
Erik Hjalmarsson  (FMLS) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Katarina Paulsson (Samhällsbyggnadschef) 

Philip Norrman (nämndsekreterare ) 
Tove Olsson (Utveckling- och hållbarhetschef) §10 

  
Utses att justera Våge Ericsson 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§7-11 
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ÄRENDELISTA 
§7 Godkännande av ärendelista och val av justerare 

§8 Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp 

§9 Protokoll från föregående möte (KTR) 

§10 Information till kommunala tillgänglighetsrådet 

§11 Övriga frågor och meddelanden 
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§7 

Godkännande av ärendelista och val av justerare  
(2022 SBN0031) 

Beslut 
Kommunala tillgänglighetsrådet godkänner ärendelistan och utser Våge Ericsson att 
tillsammans med Bengt-Åke Torhall justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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§8 

Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp  
(2022 SBN0032) 

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

Handlingar i ärendet 
 KTR Referensgrupp, Protokoll 20220502 

Paragrafen är justerad 
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§9 

Protokoll från föregående möte (KTR)  
(2022 SBN0033) 

Beslut 
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av protokollet från föregående sammanträde och 
lägger det till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
 Protokoll KTR 2022-03-07 

Paragrafen är justerad 
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§10 

Information till kommunala tillgänglighetsrådet  
(2022 SBN0034) 

Beslut 
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Tove Olsson (utveckling- och hållbarhetschef) höll ett föredrag om Hylte kommuns arbete 
med Agenda 2030.  
  
Laget runt, vad har hänt sedan sist? 
Malin Thydén Kärrman (SBN): Information om läget med detaljplanen Parkstaden. Yttrande 
från Länsstyrelsen väntas. Ska gå upp till samhällsbyggnadsnämnden i juni.  
  
Bengt-Åke Torhall (SBN): Det planeras en ombyggnad av busshållplats i Torup. Trafikverket 
som bygger. Ritningar för Torups skola finns nu tillgängliga.  
  
Våge Ericsson: Enligt Hallandstrafiken går det att införa billigare biljetter för människor med 
funktionsnedsättning.  
  
Rolk Kenneryd (ON): Korttidsboende på Bäckgatan är fortsatt försenat. 
  
Frågor och önskemål till kommande sammanträde: 
  
Leif Eskelid (DHR): Hur många anställda med funktionsnedsättning har Hylte kommun? 
  
Kommunala tillgänglighetsrådet önskar en redovisning av resultatet från Hylte kommuns 
medborgardialog med fokus på tillgänglighet. Baserat på resultatet kommer en 
tillgänglighetsvandring att planeras in.  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - information till kommunala tillgänglighetsrådet 

Paragrafen är justerad 
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§11 

Övriga frågor och meddelanden  
(2022 SBN0035) 

Beslut 
Inga övriga frågor från tillgänglighetsrådet.  

Handlingar i ärendet 
 Motion Avgiftsfria resor för personer med funktionsnedsättning 

Paragrafen är justerad 
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