
Protokoll 2019-11-11

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

Övriga
Roger Alexandersson (adjungerad SRF)
Ellinor Hailee (Kommunikation) §25
Andreas Hill (Enhetschef) §26
Anette Bergdahl (Arbetshandledare LSS) §26
Emanuel Marberg (Parkarbetare) §26

Protokollet innehåller paragraferna §§24-30

Ordförande _________________________________________________________________
                                                       

Justerare _________________________________________________________________

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Ulla Kristina Fintling (HRF, vice ordförande)
Astrid Söderquist (C) (representant SON)
Christina Kareliussen (S) (representant 
KUB)
Britt Åhsling (M) (Syd-byggnämnd)
Ingabritt Svensson (Väntjänsten)
Kerstin Gunnarson (Mage- och 
tarmföreningen)
Barbro Göransson (C) (Region Örebro)  
ersätter Jette Bergström (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Kejll Helgesson (ersättare HRF)
Elin Nilsson (L)

Page 1 of 11



Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunala tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§24 Genomgång av föregående protokoll

§25 Lagen DOS

§26 Ett självständigt liv och boendekarriär

§27 Sammanträdestider för tillgänglighetsrådet 202

§28 Information från kommunen

§29 Information från funktionshinderorganisationerna

§30 Anmälningar för kännedom
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§24 - Genomgång av föregående protokoll
Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger protokollet till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger protokollet till handlingarna.

 

Medskick och synpunkter

Redaktionella ändringar:

Ulla-Kristina Fintling önskar att korrigera protokollet så att det framgår att hon representerar HRF 
och inte DHR.

 

Kerstin Gunnarsson vill ge en synpunkt om ur hennes synpunkter om färdtjänst har beskrivits. Hon 
vill också påpeka att hennes organisation skriver sitt namn som "Mag- och tarm" inte "Mage- och 
tarm".

 

Beslutsunderlag
 Protokoll TGR dublett - (81462)
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§25 - Lagen DOS
Förslag till beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

 

Medskick och synpunkter

Christina Kareliussen: En medborgarapp skulle kunna vara något för kommunen att arbeta för.
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§26 - Ett självständigt liv och boendekarriär
Ärendebeskrivning

Enhetschef Andreas Hill kommer till tillgänglighetsrådet och berättar om socialförvaltningens arbete 
med "Ett självständigt liv" samt "Boendekarriär".

Förslag till beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§27 - Sammanträdestider för tillgänglighetsrådet 202 (KS 19-737)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram sammanträdestider för kommunala tillgänglighetsrådet 
för 2020.
Följande mötestider föreslås:
Onsdag 26 februari, kl. 10.00–12.00
Onsdag 6 maj, kl. 10.00–12.00
Onsdag 9 september, kl. 10.00–12.00
Onsdag 25 november, kl. 10.00–12.00

Förslag till beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet antar följande mötestider för 2020:

Onsdag 26 februari, kl. 10.00–12.00
Onsdag 6 maj, kl. 10.00–12.00
Onsdag 9 september, kl. 10.00–12.00
Onsdag 25 november, kl. 10.00–12.00

Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet antar följande mötestider för 2020:

Onsdag 26 februari, kl. 10.00–12.00
Onsdag 6 maj, kl. 10.00–12.00
Onsdag 9 september, kl. 10.00–12.00
Onsdag 25 november, kl. 10.00–12.00

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för tillgänglighetsrådet 2020 - (81454)
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§28 - Information från kommunen
Förslag till beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

 

Medskick och synpunkter

Wendla Thorstensson för KS: Byggnationer går vidare som tidigare. Budgeten kommer att antas 
snart. Arbetet med Lekebergsskolan går bra och barnen trivs i de tillfälliga lokalerna. Linden kommer 
att delvis byggas om. Oklart om tillgång till lokalen under året.

Ulla Kristina Fintling: Fråga om tillgång till lokalerna i Linden. Svar: Oklart, kontakta Karin Adolfsson, 
alt Maria Gille.

 

Astrid Söderquist för SON: Ny tobakslag innebär ny kostnad för tillstånd för försäljning. "Årets 
frivlliginsats" har inte fått några ansökningar. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en 
kommunikationsplan för årets frivilliginsats för 2020 för att få in fler nomineringar. Ekonomin ser bra 
ut, nämnden ligger enligt prognosen på plussiffror. Nämnden fattade beslut om förenklat 
biståndshandläggning angående trygghetslarm där alla över 70 har rätt till trygghetslarm.

Ulla Kristina Fintling: Angående tobakslagen: Har inte kommunen höga taxor jämfört med övriga 
länet? Svar: Hela sydnärke har samma taxenivå med Örebro som ligger något högre. Den norra 
länsdelen har lägre taxor.

Ulla Kristina Fintling: Trygghetslarmet kostar ganska mycket för de som lever på pension. Svar: Det är 
ett system som är frivilligt. Det finns också ett maxtak för biståndskostnader.

 

Barbro Göransson för Region Örebro: Besparingar på flera miljoner. Förslag på besparingar har 
hämtats in av regionfullmäktige.

 

Britt Åhsling för sydnärkes-byggnämnd: Inget särskilt att rapportera.
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Christina Kareliussen för KUB: Jobbar med att få en budget i balans. En del problem om hot och våld 
vid Lekebergsskolan 7-9 som man kunnat läsa i tidningen. Åtgärder vidtas för att lösa situationen.

Elin Nilsson för KUB: Man har börjat jobba med en flexenhet för att fördela resurser till barn med 
särskilt behov på ett mer flexibelt sätt.
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§29 - Information från funktionshinderorganisationerna
Förslag till beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Medskick och synpunkter

Ingabritt Svensson för Väntjänsten: Kör på som vanligt. Besök på diverse platser och aktiviteter så 
som Boule fortsätter.

 

Ulla-Kristina Fintling för HRF: Inget särskilt att rapportera.

 

Kerstin Gunnarsson: Mag- och tarm: Haft två föreläsningar.

 

Roger Alexandersson för SRF: Har uppmärksammat tysta fordon och elsparkcyklar i media då dessa 
kan skapa problem. Skickat fråga till regionen om kostnaden för hjälpmedel. Arbetar tillsammans 
med andra föreningar för att informera om julbelysning och skyltning. Lyfter idén om att ha en så 
kallad "tillgänglighetsvandring" i kommunen för att undersöka vad som kan förbättras i kommunens 
tillgänglighetsarbete.

 

Wendla Thorstensson: Få en återrapportering om vidtagna åtgärder utifrån tidigare 
trygghetsvandring i Lekeberg.

 

Ta med fråga om offentliga toaletter till nästa sammanträde.
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§30 - Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
 Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2 September 2019 - (KS 19-188-8)
 Bifogad fil: Bilaga 6, Hjälpmedelsöversyn. Avgiter och utbud. - (KS 19-188-9)
 Bilaga 5 - (KS 19-188-10)
 Bilaga 4 - (KS 19-188-11)
 Bilaga 3 - (KS 19-188-12)
 Bilaga 2 - (KS 19-188-13)
 Bilaga 1. Parasport - (KS 19-188-14)
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