
Protokoll 2019-09-09

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

Övriga
Roger Alexandersson (adjungerad SRF)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Daniel Gustafsson (Prakitkant)
Hanna Swingborg (Prakitkant)
Anna Windal (Administrativ Chef/Lokalupphadnlingsansvarig)
Rolf Klang (HRF)
Lotta Bergsten (Bibliotikarie) §19
Tommy Glenberg (Bibliotikarie) §19

Protokollet innehåller paragraferna §§17-23

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)
Jette Bergström (S) (Region Örebro län)
Britt Åhsling (M) (Sydnärkes byggnämnd)
Birgit Ewertsson (DHR)
Ingabritt Svensson (Väntjänsten)
Kerstin Gunnarson (Mage- och 
tarmföreningen)

Ej tjänstgörande ersättare
Anita Ilias (DHR)
Yvonne Hjerling (Väntjänsten)
Elin Nilsson (L) (KUB)
Håkan Trygg (S) (Sydnärkes byggnämnd)
Barbro Göransson (C) (Region Örebro)
Kjell Helgesson (HRF)
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Protokoll 2019-09-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunala tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2019-09-09

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Justerare signatur

Ärendelista
§17 Genomgång av föregående protokoll
§18 Information om byggnationen av Lekebergsskolan
§19 "Stärkta bibliotek"
§20 Budget 2020
§21 Information från kommunen
§22 Information från funktionshinderorganisationerna
§23 Anmälningar för kännedom
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Justerare signatur

§17 - Genomgång av föregående protokoll

Ärendebeskrivning

Ordförande går igenom föregående protokoll.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger protokollet till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll TGR 2019-05-13 - (74336)
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Justerare signatur

§18 - Information om byggnationen av Lekebergsskolan

Ärendebeskrivning

Anna Windal kommer och presenterar projektet och de ritningar som tagits fram för det nya 
bygget.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§19 - "Stärkta bibliotek"

Ärendebeskrivning

Bibliotekarierna Lotta Bergsten och Tommy Glenberg kommer och berättar för rådet om 
projektet "Stärkta bibliotek" som beviljats pengar från Kulturrådet. Projektet innebär en 
satsning på prioriterad grupper i samhället.

Förslag till beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

 

Medskick och synpunkter

Astrid Söderquist (C) frågar om varför utbudet av e-böcker är så begränsat.

Svar från Lotta Bergsten: E-böckerna kommer från ett abonnemang som kommunen betalar. 
På grund av kostnaden av vissa böcker så har kommunen endast tillgång till et begränsat 
utbud av e-böcker.

 

Wendla Thorstensson (C) frågar om det finns ett samarbete eller koppling med 
socialförvaltningen när det kommer till talböcker etc?

Svar: Tommy Glenberg kommer att titta på olika samarbeten med förvaltningarna och hur de 
kan utvecklas.

 

Håkan Trygg (S): Trappen/rampen i biblioteket behöver skyltas upp bättre för att förtydliga 
var man ska ta sig om man är rörelsehindrad.

Svar från båda bibliotekarierna: Det är något som vi har tittat på och kommer att åtgärda.

 

Roger Alexandersson (SRF): Hur många lånar via Legimus?
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Justerare signatur

Svar båda bibliotekarierna: Bara några stycken. 14 totalt. Det finns potential att nå ut till fler 
som kan använda sig av Legimus och vi kommer att arbeta med detta.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§20 - Budget 2020

Ärendebeskrivning

Ordförande Wendla Thorstensson ger rådet en presentation av budgetprocessen och en 
möjlighet till rådet att lämna inspel inför Budget 2020. 

Förslag till beslut
Medskick och synpunkter

Ulla Kristina Fintling (HRF): Hörseolmbud från kommunen efterfrågas till kafémöten, HRF. 
Har tidigare haft 1 per termin men vill ha 2 per termin, dvs 4 gånger årligen.

 

Kerstin Gunnarsson (Mage och tarm): Toaletten på slingan nere mot järnvägen/elljusspåret. 
Är den åtgärdad? Den har tidigare inte underhållits alls.

Wendla Thosrtensson (C): Har också en fråga om toaletten i anslutning till kommunhuset. 
Funkar den? Använder den gamla 5-kronor?

Hur underhålls de offentliga toaletterna i kommunen? Frågan ska skickas till tekniska 
förvaltningen. Det bör avsättas pengar för detta om det inte finns.

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§21 - Information från kommunen

Ärendebeskrivning

Information till rådet från representanterna i de olika nämnderna.

Förslag till beslut

Funktionshinderrådet lägger informationen till handlingarna.

Medskick och synpunkter

Wendla Thorstensson (C): Kommer att avsluta uppdraget som KSO. Ny kommundirektör ska 
rekryteras. KSAU är ansvariga för rekryteringsprocessen och har varit i kontakt med och tagit 
in offerter från konsulter om detta. En ny klocka kommer att sättas upp på kommunhuset. 
Kommunens bolag håller på med en marknadsundersökning om vilket behov av nybyggnation 
som finns i kommunen och kommer att undersöka vilka möjligheter man har att fylla detta 
behov.

 

Astrid Söderquist (C) (SON): Nämnd i augusti. Har gjorts en omfördelning för att täcka OB-
kostnader. Sjukfrånvaron ligger fortsatt något högt. Förvaltningen hade fått i uppdrag att göra 
en översyn om detta och kommer löpande att rapportera till nämnden om förvaltningens 
sjukfrånvaro. Gav ett tillstånd om alkoholförsäljning.

 

Christina Kareliussén (S) (KUB): En grupp förskoleelever från Fjugesta ska få pendla med 
buss till Mulhyttan i höst. Hidinge skola har utökats med 40 elever så därför görs en 
omdisponering av lokaler. Lekeberg ska medverka i Sydnärkes ungdomsråd under den här 
mandatperioden. Rådet består av bland annat elever och föräldrar. På den senaste 
delårsrapporten så går nämnden på minius. Detta mycket på grund av kostnaden av 
gymnasieelver där fler än väntat valt linjer som kostar mer än vanligt.

 

Britt Åhsling (M) (Sydnärkes Byggnämnd): Bygglovsbeslut fattade, annars inget särskilt att 
rapportera. Medskick från Wendla till nämnden: Fuskbygge ute vid Chaplin. Tillsyn ska 
utföras av SYD-Bygg.
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Justerare signatur

 

Jette Bergström (S) (Regionen): Inget medskick till denna gång.

Beslut

Funktionshinderrådet lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§22 - Information från funktionshinderorganisationerna

Ärendebeskrivning

Information till rådet från representanterna i de olika funktionshinderorganisationerna.

Förslag till beslut

Funktionshinderrådet lägger informationen till handlingarna.

Medskick och synpunkter

Ulla-Kristina Fintling (DHR): Inget på gång mer än färdtjänst. Mycket tråkigheter för de som 
ska åka med färdtjänst. Det är väldigt besvärligt just nu och vi (DHR) jobbar med att 
få ordning på det. Det körs vårdslöst ibland. Säkerheten i chaufförernas körning bör 
kontrolleras.

Wendla Thorstensson (C): Kommunen försöker att samarbeta med regionen för att förbättra 
situationen.

Håkan Trygg (S): Alla som har färdtjänst har en profil. Man kan då prata med färdtjänst så att 
man får det skrivet i sin profil att man har ett behov av låg ramp så att man alltid får ett sådant 
anpassat fordon.

Kerstin Gunnarsson (Mage och tarm): Utvärdera färdtjänsten inför upphandling.

Birgit Ewertsson (DHR): Sommarhemmet vid Lillsjön. Medskick om att lokalen finns 
tillgänglig att hyra för alla för upp till mellan 40-60 pers.

 

Ingabritt Svensson (Väntjänsten): Hembesök, gång utomhus och andra aktiviteter som 
vanligt. Saknar medarbetare och har svårt med rekrytering.

 

Kjel Helgesson (HRF): Hur kommer tillgången till lokalen i Träffen se ut under/efter 
ombyggnation?

Wendla Thorstensson (C): Det är viktigt att det finns en alternativ mötesplats under Lindens 
ombyggnation.
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Justerare signatur

En föredragning om detta kan komma på ett framtida råd-sammanträde.

 

Kerstin Gunnarsson (Mage-och tarm): Har varit på en föreläsning om kortison. Ytterligare två 
föreläsningar planerade i höst. Den första är 23 september om hur tarmen påverkar hälsan. 
Senare kommer en föreläsning om biosimulära läkemedel.

 

Roger Alexandersson (SRF): Det finns planer på att spontant gå runt och testa tillgängligheten 
hos olika verksamheter i olika delar av länet.

Beslut

Funktionshinderrådet lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§23- Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning

Följande handlingar har inkommit till funktionshinderrådet för kännedom.

Meddelanden
  Inbjudan seminarium Tillgänglig natur för alla - 3 oktober i Örebro - (ndling)

  Protokoll - Rådet för funktionshinderfrågor, 2019-06-17 - (KS 19-188-7ndling)

  SIS-Remiss 18881 Samordningsgrupp för tillgänglighet - (KS 19-636-1.4ndling)

Förslag till beslut

Funktionshinderrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Funktionshinderrådet lägger informationen till handlingarna.

Page 13 of 13


	b0aca864-bd01-4fd1-a0b8-dae2113555e3.docx
	Kommunala tillgänglighetsrådet
	Ärendelista
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Medskick och synpunkter
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Medskick och synpunkter
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Medskick och synpunkter
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Medskick och synpunkter
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut



