
Protokoll 2019-05-13

Kommunala tillgänglighetsrådet
Tid Plats Plats
10:00-12:00 Multen Location  

Övriga
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Maria Lysegård (Information Lekeberg)
Leif Welander (Kommunalförbundet)
Roger Alexandersson (SRF, Adjungerad)

Protokollet innehåller paragraferna §§10-16

Ordförande _________________________________________________________________
                                                       

Justerare _________________________________________________________________

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Christina Kareliussen (S)
Ulla Kristina Fintling (C)
Jette Bergström (S) (Region Örebro län)
Birgit Ewertsson (DHR)
Britt Åhsling (M) (Syd-byggnämnd)
Yvonne Hjerling (Väntjänsten)  ersätter 
Ingabritt Svensson
John Hägglöf (M) (SON)  ersätter Astrid 
Söderquist (C)

Ej tjänstgörande ersättare
Börje Nilsson (ersättare HRF)
Håkan Trygg (S) (Syd-byggnämnd)
Barbro Göransson (C) (Region Örebro)
Rolf Klang (HRF)
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Protokoll 2019-05-13

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunala tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2019-05-13

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-05-13

Justerare signatur

Ärendelista
§10 Genomgång av föregående protokoll
§11 Val av Vice Ordförande
§12 Maria Lysegård - Info Lekeberg
§13 Kommunalförbundet  - Återvinningsstation
§14 Aktuellt från kommunen
§15 Information från de olika organisationerna
§16 Anmälningar för kännedom
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Protokoll 2019-05-13

Justerare signatur

§10- Genomgång av föregående protokoll

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Protokoll TGR 2019-02-11 - (69882)
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Protokoll 2019-05-13

Justerare signatur

§11- Val av Vice Ordförande

Ärendebeskrivning

En Vice Ordförande skall väljas för det Kommunala Tillgänglighetsrådet. Denna individ skall 
vara från någon av de olika funktionshinderorganisationerna.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet väljer xx till Vice Ordförande för mandatperioden

Beslut

Tillgänglighetsrådet väljer Ulla Kristina Fintling till Vice Ordförande för mandatperioden.
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Protokoll 2019-05-13

Justerare signatur

§12- Maria Lysegård - Info Lekeberg

Ärendebeskrivning

Maria Lysegård presenterar sig själv och det projekt som hon arbetar med.

Diskussion om tillgängligheten till Kommunhuset uppstår med tanke på de automatiska 
öppningsfunktionerna till dörrarna i huset.

En bättre återkoppling från ansvariga i kommunen efterfrågas. Hemsjukvården hålls som ett 
gott exempel för återkoppling.

En del av förstudien undersöker frågan om hur man ska få en bra standard för kommunikation 
över hela kommunen.

Roger Alexandersson föreslår ledstråk i receptionen för blinda, skyltar i punktskrift vid bland 
annat entrén och vissa dörrar för att kunna hitta i huset utan hjälp. Jette flikar in med att 
informationen till hissen i kommunhuset inte är tillräcklig för folk med nedsatt syn att se 
ordentligt. Även här är den automatiska dörren ett problem. Ett förslag är att knappen för att 
öppna dörren flyttas till andra sidan dörren för att man ska slippa behöva backa undan när den 
öppnas. Att representanter med nedsatt rörlighet kan vara med och ge sina synpunkter i en 
eventuell ombyggnation av dörrarna vore önskvärt enligt rådet.

Maria avslutar med lite information om hur det nya systemet för besöksmottagning i 
Kommunhuset fungerar. En mekanisk arm som monteras till skärmen för besökssystemet 
önskas för att öka tillgänglighet för de som inte kan nå till den höga skärmen.

Maria vill gärna komma tillbaka till rådet i höst när projektet har kommit längre för att 
uppdatera rådet.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-05-13

Justerare signatur
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Protokoll 2019-05-13

Justerare signatur

§13- Kommunalförbundet  - Återvinningsstation

Ärendebeskrivning

Leif Welander föredrar om den nya återvinningscentralen som kommer att byggas i 
kommunen.

En principskiss över hur återvinningscentral och hur rampen ska kunna se ut visas upp. In och 
utfart kommer ske på samma ställe, ska anpassas så att det fungerar bra med bil och släp. 
Förslag att titta på hur återvinningscentralen i Mellringe ser ut med återbruk i början av sin 
ramp. Personal kommer att finnas på som ska kunna hjälpa till. Det förs en dialog med LSS 
om att hyra utrymme under återvinningscentralen. 

Fråga om hur öppettiderna kommer att se ut. Inledningsvis kommer de att vara samma som i 
nuläget. Finns möjlighet till grönt kort precis som i Askersund. För att få grönt kort går man 
en utbildning om sortering och riskutbildning.

Fråga om nedskräpningen har minskartden med det gröna kortet. Erfarenhet är att det inte är 
problem med nedskräpning i Askersund. Kameraövervakning kommer att finnas på plats.

Hur gör man om man inte kan hantera sorteringen? Under tiden med bemanning får man 
hjälp. Under den obemannade tiden måste man klarat utbildningen för att få komma in.

Slutar man med grovsopshämtning nu? Frågan är uppe i Kommunalförbundet. Statistik visar 
att 5-6% av det totala avfallet kommer från insamling resten lämnas på plats på 
återvinningscentralen.. 

Finns ingen porslinsåtervinning? Finns på centralen. 

Grovsopor ur tillgänglighetssynpunkt, kommer ev. kunna ringa och boka den tjänsten. 

Grovsopshämtning i fritidshus, den frågan måste vara med.

Tillgängligheten för att lämna farligt avfall, bristfällig idag. Fysiskt omöjligt att ta sig in med 
permobil.

Klack och ramp för utrinning.

Fin återvinningscentral ”Nemax” Kräcklinge, förslag på att göra studiebesök där ges.
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Protokoll 2019-05-13

Justerare signatur

Kommunalförbundet som bygger i Fjugesta.

Medskick att undersöka möjligheten till att ha släp vid centralen för utlåning.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-05-13

Justerare signatur

§14- Aktuellt från kommunen

Ärendebeskrivning

Information från de olika nämnderna.

KS: Polisen finns nu med i receptionen på måndagar. Jobbar aktivt med arbete mot narkotika 
med samarbete med olika aktörer inom kommunen. Den lägesbild som kommunen tar fram 
får polisen arbeta aktivt med vilket leder till ett närmare samarbete mellan kommunen och 
polisen.

De preliminära budgetarna ska tas snart. Fiberutvecklingen och verksamheter inom kultur-och 
bildningsnämndens samt socialnämnden får utökade medel under 2020. Inga effektiviseringar 
planeras på grund av den skattehöjning som kommunen gjort. Procentuellt har Lekebergs 
kommun ökat tredje mest i hela landet.

SON: Tyvärr utökade sjukskrivningar inom förvaltningen.

Syd-Bygg: Har ett möte den 16/5. Bygglov till skolan ska upp för diskussion. Påbörjan av 
bygge utan startbesked som leder till böter har ägt rum.

Region Örebro: Inte så mycket att rapportera från regionen för tillfället. Har gjorts flera 
studiebesök sedan rådets förra sammanträde. Diskussion om handläggningstid för 
akututryckning, frågan ligger hos SOS.

KUB: Nytt anförande för skolskjuts. Trygghetsskapande åtgärder på badplatser. Daglig 
skötsel, barnvänlig brygga samt ansvarig tjänsteperson. Skolprojektet, ska få information från 
LEKO på kommande sammanträde.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-05-13

Justerare signatur

§15- Information från de olika organisationerna

Ärendebeskrivning

Information från representanterna.

HRF: Har möte snart med rundvandring i Askersund. Börjar i Augusti igen med upptakt.

DHR: Gemensamma fester för de som inte kan komma ut på sociala aktiviteter så ofta.

Väntjänst: Kaffestunder med musik och samtal. Promenader och andra ordinarie aktiviteter 
fortsätter som vanligt. Boulespel börjar snart.

SRF: Medlemsforum 3-5 maj. 1370 personer deltog. Hade demonstration om ledsagning. 
240kr i timmen tar en del kommuner för ledsagning. Det anses vara mycket pengar. I vissa 
kommuner finns denna tjänst via väntjänsten, men vissa kommuner tar som sagt en hög 
avgift. Frågan bör tas vidare till Socialnämnden för vidare diskussion. Syntolkning. 
Möjligheter för kommunen att finansiera detta. Finns i Karlskoga.

En inbjudan har inkommit från Mag- och Tarmföreningen om en föreläsning som Kerstin 
Gunnarsson önskar dela med Rådet.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-05-13

Justerare signatur

§16- Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning

Dessa handlingar har inkommit för tillgänglighetsrådets kännedom.

Meddelanden
  Uttalande antaget av Synskadades riksförbund Örebro läns årsmöte 2019-04-27 - (KUB 19-

425-1)
  Protokoll, Rådet för funktionshinderfrågor 15 april 2019 - (KS 19-188-6)

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Genomgång av föregående protokoll

§10

   



Protokoll 2019-02-11

Kommunala tillgänglighetsrådet
Tid Plats Plats
10:00-12:00 Multen Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Roger Alexandersson (Adjungerad SRF)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-9

Ordförande _________________________________________________________________
                                                       

Justerare _________________________________________________________________

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande) 
(KSO)
Astrid Söderquist (C) (SON)
Christina Kareliussen (S) (KUB)
Jette Bergström (S) (Region Örebro län)
Birgit Ewertsson (DHR)
Kerstin Gunnarson (S) (Mag- och 
tarmföreningen)
Ingabritt Svensson (Väntjänsten)
Börje Nilsson (ersättare HRF) §§4-9
Britt Åhsling (M) (Syd-byggnämnd)

Ej tjänstgörande ersättare
Anita Ilias (DHR) §1
Yvonne Hjerling (Väntjänsten)
Elin Nilsson (L) (KUB)
John Hägglöf (M) (SON)
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunala tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2019-02-11

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

Ärendelista
§1 Justering
§2 Adjungering
§3 Genomgång av föregående protokoll
§4 Information - Tillgänglig och likvärdig skolskjuts
§5 Budget 2019
§6 Genomgång av reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
§7 Aktuellt från kommunen
§8 Information från de olika organisationerna
§9 Anmälningar för kännedom
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

§1- Justering

Ärendebeskrivning

En justerare ska utses för att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Beslut

Punkten bortfaller eftersom protokolljustering inte är nödvändig för rådet.
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

§2- Adjungering

Ärendebeskrivning

Anledningen till att denna adjungering behöver göras är för att förbundet saknar medlemmar i 
Lekebergs kommun. Därför kan personen i fråga inte utses till ledamot i rådet. En 
representant från Synskadades riksförbund kan därför adjungeras in till rådet istället.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet väljer att adjungera  xx till rådets möten för mandatperioden.

Beslut

Tillgänglighetsrådet väljer att adjungera Roger Alexandersson från Synskadades Riksförbund 
(SRF) till rådets möten för mandatperioden.
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

§3- Genomgång av föregående protokoll

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad TGR 2018-11-14 - (66429)
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

§4- Information - Tillgänglig och likvärdig skolskjuts

Ärendebeskrivning

Jan-Åke Stolt Karlsson, verksamhetsutvecklare på Kultur- och fritidsförvaltningen informerar 
om kommunens arbete kring tillgänglig och likvärdig skolskjuts.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

§5- Budget 2019

Ärendebeskrivning

Ordförande Wendla Thorstensson har en föredragning av budgeten för verksamhetsåret 2019.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

§6 - Genomgång av reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet (KS 16-32)
Ärendebeskrivning

Roger Alexandersson föreslår att en referensgrupp för översyn av nybyggnationer bör 
tillsättas enligt reglemente. Rådet diskuterar frågan.

Ordförande Wendla Thorstensson föreslår att benämningen "vård och utbildningsnämnden" i 
reglementet ska ändras till "Socialnämnden". Övriga rådet instämmer i förslaget.

Beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet - (KS 16-32-6)
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

§7- Aktuellt från kommunen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen: Har fattats beslut om investering på 130 miljoner till ombyggnation av 
Lekebergsskolan som skall bli f-9-skola. Info om markföroreningar som kommer från tidigare 
bruk av marken. Markprover är gjorda. Gifter i marken ska endast vara farliga vid förtäring. 
Olika lösningar undersöks. Beslut har fattats om att riva gamla delen av skolan. 
Överklagansperioden återstår. Gamla delen av skolan är otillgänglig, kan vara problem att 
driva skolverksamhet där i framtiden. Trygghet och säkerhet i trafik står i fokus inför 
ombyggnationen. 800k tillskjutet till livsmedel. Jobbas med miljöperspektiv och hälsa så att 
alla barn kan äta god och hälsosam mat.

KUB: Ser fram emot ett bra förslag att ta beslut på gällande skolskjutsar. Lanna badgruva har 
varit ett bekymmer på sommaren. Även översyn av de andra badplatserna i 
kommunen. Beslut nästa sammanträde om hur man ska organisera om. Invigning av 
nya biblioteket. Familjecentral skall starta upp.

SON: Ny ordförande. Ny socialchef som har erfarenheter av att ha arbetat på läkargruppen 
och psykiatrin etc. Ny kontroller. Håller på att rekrytera ny MAS. Trångt på Säbo. Behovet av 
platser kommer öka. Sjukfrånvaro bland personalen minskar. Undersökningarna visar på 
ökad nöjdhet bland brukare.

SYDBygg: Länsstyrelsen har klagats på från medborgarhåll angående byggnad av garage vid 
kyrkan då tillstånd inte gavs.

Regionen: Inget möte än så ingen ny information att ge rådet.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

§8- Information från de olika organisationerna

Ärendebeskrivning

Roger/SRF- Låt rådet arbeta med kommunen för att ta fram en policy för kommunens arbete 
för funktionshinderfrågor och tillgänglighet.

Roger/SRF- Rådet tillsätter en referensgrupp som kontinuerligt träffas och ger råd angående 
byggnationer i kommunen.

DHR: Framför att byggnämnden ska se över sin tillsyn av PBL på landsbygden. Funderar på 
att också ta upp aktivitet med boulespel.

HRF: För höga trappsteg in till kommunhuset. Ta med det i beaktande i kommande 
byggnationer.

Mag och tarm: Håller föreläsningar. Önskar rekrytera fler medlemmar. Har gott samarbete 
med sjukhus samt personal.

Väntjänsten: Fortsätter arbetet med besök hos äldre, boulespel samt modevisning. Har 
årsmöte i mars.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Roger/SRF- Låt rådet arbeta med kommunen för att ta fram en policy för kommunens arbete 
för funktionshinderfrågor och tillgänglighet.

Roger/SRF- Rådet tillsätter en referensgrupp som kontinuerligt träffas och ger råd angående 
byggnationer i kommunen.

DHR: Framför att byggnämnden ska se över sin tillsyn av PBL på landsbygden. Funderar på 
att också ta upp aktivitet med boulespel.

HRF: För höga trappsteg in till kommunhuset. Ta med det i beaktande i kommande 
byggnationer.
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

Mag och tarm: Håller föreläsningar. Önskar rekrytera fler medlemmar. Har gott samarbete 
med sjukhus samt personal.

Väntjänsten: Fortsätter arbetet med besök hos äldre, boulespel samt modevisning. Har 
årsmöte i mars.
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Protokoll 2019-02-11

Justerare signatur

§9- Anmälningar för kännedom

Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar för rådets kännedom.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2018-12-10 - (SON 18-274-1)
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Val av Vice Ordförande

§11

   



Maria Lysegård - Info Lekeberg

§12

   



Kommunalförbundet  - Återvinningsstation

§13

   



Aktuellt från kommunen

§14

   



Information från de olika organisationerna

§15
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