
Protokoll 2018-05-02

Kommunala tillgänglighetsrådet
Tid Plats Plats
10:00-12:00 Lilla salen, Linden Location  

Övriga
Linda Kirrander (sekreterare)
Mats Turesson (Chef teknik och service) §3
Carljohan Ulfgren (Anhörigstödjare) §§1-4
Ellinor Hailee (Kommunikatör) §4

Protokollet innehåller paragraferna §§1-10

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Åke Gunnarsson (Sydnärkes byggnämnd)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande) 
(ordförande)
Britt Åhsling (M) (ordinarie Sydnärkes 
byggnämnd)
Birgit Ewertsson (DHR)
Kerstin Gunnarson (S) (Mag- och 
tarmföreningen)
Ingabritt Svensson (Väntjänsten)
Kjell Edlund (S) (Region Örebro län)  ersätter 
Jette Bergström (S)
Mikael Bergdahl (S) (Socialnämnden)  ersätter 
Astrid Söderquist (C)
Anita Ilias (DHR) §§1-8
Yvonne Hjerling (Väntjänsten)
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Protokoll 2018-05-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunala tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2018-05-02

Datum för överklagan 2018-05-25 till och med 2018-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§1 Genomgång av föregående protokoll
§2 Information från kommunens anhörigkonsulent
§3 Information från teknik och serivce
§4 Internt skyltprogram
§5 Låst toalett på Träffen
§6 Vallokaler i kommunen
§7 Information - Mål- och ekonomiska förutsättningar inför MER-plan 2019
§8 Aktuellt från kommunen
§9 Laget runt
§10 Anmälningar för kännedom
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Protokoll 2018-05-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§1 - Genomgång av föregående protokoll (KS 18-84)
Ärendebeskrivning

Ordförande går igenom protokollet från föregående möte.

Medskick från tillgänglighetsrådet:

Angående rådets inspel gällande den otydliga lappen som sitter kommunhusets hiss med 
instruktioner om hur hissen ska stängas:

rådet önskar att lappen ska vara större och med tydligare text, viktigt att höjden på lappen placeras i 
"sitthöjd" samt även kompletteras med blindtext.

 

 

Beslutsunderlag
 Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 180207 - (KS 18-84-1)

Expedieras till 

LeKo, Britt Andersson

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§2- Information från kommunens anhörigkonsulent

Ärendebeskrivning

Anhörigkonsulent Carljohan Ulfgren informerar om sitt uppdrag som anhörigstödjare.

Socialstyrelsens definition av en anhörig är "någon man vårdar eller stödjer". De som tar emot stödet 
är närstående. Mer än var femte person är anhörig. Att stödja ett vårda en närstående kan vara 
betungande. Viktigt att verksamheten har ett anhörigperspektiv. Anhörigstödet är lagstyrt och 
innefattar alla sen 2009. Även barn kan vara anhöriga även om de inte omnämns i socialtjänstlagen, 
dock tryggas de i andra lagstiftningar. Det är ett pågående arbete med att se över vilket stöd som 
barn har.

Socialnämnden har nyligen antagit ett sk. anhörigbidrag som kan sökas av anhöriga som vårdar en 
närstående i hemmet.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3- Information från teknik och serivce

Ärendebeskrivning

Mats Turesson, chef för teknik- och service informerar kring pågående och kommande projekt:

Busshållsplats i korsningen Letstigen/Vallgatan

Den busshållsplats som Länstrafiken utformat och byggt i korsningen Letstigen/Vallgatan var tvungen 
att byggas om. Eftersom Länstrafiken inte samrått kring busshållsplatsen med kommunen fanns det 
begränsade möjligheter att ta sig mellan vårdcentralen och hållplatsen och den var heller inte 
trafiksäker. Trafikverket kompletterar nu hållplatsen med en gångväg mellan ekarna och Tingshuset 
som gör det möjligt att ta sig mellan hållplatsen och vårdcentralen.

Bänkar

Kommunen försöker utöka med bänkar i kommunen när budget tillåter.

I Geijers äng har kommunen kompletterat platsen med ett runt bord med bänkar för picknick med 
hårdgjord yta i stenmjöl under.

Medskick från tillgänglighetsrådet:

Bänkar önskas

- längs banvall mellan Fjugesta - Gropen

-  Bergaspåret

- Hälsans stig, förslagsvis varje km

samt trappa/ramp önskas för att komma upp på scenen som finns på Torget

Expediering till

Teknik och service, Mats Turesson

 

 

 

 

Sida 6 av 14



Protokoll 2018-05-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Internt skyltprogram (KS 18-385)
Ärendebeskrivning

Kommunikatör Ellinor Hailee informerar tillgänglighetsrådet om det interna skyltprogram som tas 
fram för kommunens lokaler med fokus på tillgänglighet. Riktlinjerna i skyltprogrammet skapar en 
enhetlighet kring skyltningen av kommunens lokaler och verksamheter. För att öka tillgängligheten i 
publika lokaler kan piktogram, taktil skyltning, märkning av golv och trappor användas. Viktigt är 
också att skyltarna placeras tillgängligt.

Beslut

Kommunala tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5- Låst toalett på Träffen

Ärendebeskrivning

Toaletterna i Träffen är låsta.

Medskick från kommunala tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet skickar med frågan kring låsta toaletter på Träffen till LeKo.

 

Expediering till

LeKo, Britt Andersson

 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6- Vallokaler i kommunen

Ärendebeskrivning

Kommunens valsamordnare Anna Nilsson har gjort en sammanställning kring vallokalerna i 
kommunen och önskar medskick från Kommunala tillgänglighetsrådet:

Kvistbro (storstugan) - En ramp på framsidan kan bli för brant eftersom marken vid entrén sluttar. 
Hissen finns som ett bra alternativ enligt rådet.

Edsbergs bygdegård - Rådet anser att huvudentrén ska användas, och att de som behöver en ramp 
hänvisas till entrén på baksidan. Viktigt att skylta tydligt. Att alla ska använda baksidan är inget bra 
alternativ enligt rådet.

Furuhöjden - Rådet har inga synpunkter kring tillgängligheten.

Oxelgården - Rådet har inga synpunkter kring tillgängligheten.

Träffen (Stora salen) - Bra lokal, parkeringsplatser finns på banken (mittemot huvudingången).

Hidinge skola (matsalen) - Viktigt att ha bra skyltning till matsalen från huvudingången. Viktigt också 
att städning av lokalerna sker innan skolan börjar på måndag morgon eftersom det är en skofrimiljö.

Expediering till

Valsamordnare Anna Nilsson

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7 - Information - Mål- och ekonomiska förutsättningar inför 
MER-plan 2019 (KS 18-197)
Ärendebeskrivning

Wendla Thorstensson informerar om de mål- och budgetanvisningar som tagits av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har antagit budgetdirektiv inför 2019.

Medskick från tillgänglighetsrådet

Väntjänsten önskar att subventionering av broddar ska finnas med i årets budgetprocess.

Beslutsunderlag
 Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2019 - (KS 18-197-2)

Expedieras till 

Socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8- Aktuellt från kommunen

Ärendebeskrivning

De respektive nämnderna berättar kort kring aktuella frågor.

Wendla Thorstensson berättar att Kommunstyrelsen gjort en skrivelse till Länstrafiken angående 
nedläggningen av trafik 525 (Nalavi - Edsberg).

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9- Laget runt

Ärendebeskrivning

Föreningarna berättar kort vad som är på gång i kommunen.

Väntjänsten kommer anordna en sommarutflykt.

Mage/Tarm har deltagit på föreläsningar med Sofia Antonsson (IBS) och Annika Nordström, 
föreläsningen hölls på USÖ men kunde även ses i Karlskoga via länk. I höst ska läkare Jonas 
Halvarsson hålla försläsning.

 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§10- Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar.

Meddelanden
  Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 180212 - ()
  Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 180409 - ()

Beslut

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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KS 18-84
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Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 18020707

Tid: 7 februari, kl. 10.00-12.00 

Plats: Lilla Salen, Linden, Fjugesta

Närvarande:
Birgit Ewertsson ordinarie, DHR
Anita Ilias ersättare, DHR
Ulla Kristina Fintling ordinarie, HRF
Kerstin Gunnarsson Mag- och Tarmföreningen i Örebro län
Britt Åhsling (M) ordinarie, Sydnärkes byggnämnd
Åke Gunnarsson (S) ersättare, Sydnärkes byggnämnd
Jette Bergström (S) ordinarie, Region Örebro
Astrid Söderquist (C) ordinarie, Vård- och omsorgsnämnden
Wendla Thorstensson ordförande 

Tillgänglighetsrådet/Kommunstyrelsen

Övriga:
Anna Nilsson, sekreterare

Anna Windal, lokal- och upphandlingsansvarig 

Gustav Olofsson, administrativ chef

Carljohan Ulfgren, Anhörigkonsulent

Matilda Herbertsson, åhörare

Rolf Klang, åhörare

Dagordning

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas. 

2. Information kring hörselslingan
Gustav Olofsson informerar om att ljudanläggningen i kommunhusets 
sammanträdeslokal, Multen, är uppdaterad. Ett företag som sysslar med ljud har 
sett över lokalen och en ny ljudanläggning är installerad. Det är svårt att få till en 
välfungerande t-slinga eftersom det är väldigt mycket armeringsjärn i 
kommunhusets väggar som stör magnetfälten. 
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3.  Hissen i kommunhuset
Det sitter en liten lapp om hur dörren ska stängas i kommunhusets hiss. Lappen 
är väldigt liten och svår att läsa. Lappen sitter även på fel höjd. Gustav Olofsson, 
administrativ chef, tar med sig frågan och undersöker om kommunen kan ta fram 
tydligare information om hur dörren till hissen ska stängas. 

4. Genomgång av föregående protokoll
Påminnelse om medskick till socialnämnden om subventionering av broddar. 

5. Skrivelse från HRF
En skrivelse har inkommit från HRF (KS 18-76). Informationen har skickats vidare 
till Jan-Åke Stolt Karlsson, tf förvaltningschef kultur- och bildningsförvaltningen, 
och Håkan Söderman (M), ordförande kultur- och bildningsnämnden. 
Information har även gått till Henrik Westerling, enhetschef Linden, gällande 
hörselcaféet och kontakt är tagen mellan socialförvaltningen och HRF. 

6. Presentation Lokal- och upphandlingsansvarig
 Anna Windal, lokal- och upphandlingsansvarig, presenterar sig för rådet.

7. Sammanträdestider 2018
Sammanträdestider för 2018:

 2 maj
 26 september
 7 november

8. Aktuellt från kommunen

Representanterna från de respektive nämnderna föredrar.

Wendla: kommunstyrelsen håller på att rekrytera förvaltningschefer till kultur- 
och bildningsförvaltningen samt Sydnärkes IT-nämnd. Total- och civilförsvar är i 
ropet just nu. Ansvaret för civilförsvaret ligger nu på kommunen, Lekebergs 
kommer att få ca 100 000 kronor för arbetet med informationssäkerhet som ett 
led i civilförvarsarbetet. 

Astrid: I Oxelgården har LSS-boendet flyttat och istället har socialförvaltningen 
uppfört fyra permanenta och åtta tillfälliga boenden. Lägenheterna i Linden ska 
renoveras i omgångar. 

Britt: byggnämnden går plus eftersom de inte hinner göra allt som kommunerna 
önskar. Detta eftersom det saknas planarkitekter inom förvaltningen. 

Jette: Regionen har inte haft något möte.
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Kultur- och bildning: Bra resultat i öppna jämförelser. 

9. Anhörigkonsulent
Carljohan informerar kort om arbetet som anhörigkonsulent. Carljohan bjuds in 
till rådets sammanträde den 2 maj för att informera mer om sitt arbete. 

10. Laget runt
DHR: flertalet årsmöten på gång. Imorgon ska DHR anordna en dag för att träffa 
färdtjänsten. Wendla tar med sig frågan om hur färdtjänsten fungerar i 
kommunen och återkommer till tillgänglighetsrådet. 

Mage- och tarm: två föreläsningar på gång, en om IBS och en om den 
inflammerade kroppen. Föreläsningarna hålls på USÖ och sänds via webben till 
Lindesbergs lasarett och Karlskoga lasarett. 

HRF: Positivt att hörselcaféerna drar igång igen på Linden. 

11. Övriga frågor
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1 Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2019
Nedan följer anvisningar och direktiv kring mål- och budgetarbetet för 2019 med plan 
för 2020-2021. 

1.1 Tidplan
Anvisningar:

2018-04-03 KSAU behandlar Mål- och budgetanvisningar

2018-04-10 KS beslutar om mål- och budgetanvisningar

Preliminära ramar:

2018-05-08 MER-beredning

2018-05-21 KSAU behandlar preliminära ramar för 2019

2018-06-04 KS beslutar om preliminära ramar för 2019

Definitiva ramar:

2018-10-08 KSAU behandlar kommunens skattesats för 2019

2018-10-16 KS beslutar om kommunens skattesats för 2019

2018-10-24 KSAU behandlar förslag till MER-plan 2019 med plan 2020-2021

2018-11-13 KS förslag till MER-plan 2019 med plan

2017-11-26 KF beslutar om MER-plan 2019 med plan 2020-2021

December Nämnderna beslutar om sina respektive internbudgetar för 2019

2 Ekonomiska ställningstaganden och anvisningar 
Kommunstyrelsen fastställer preliminära ramar i början av juni för respektive nämnd, 
baserat på nedan ekonomiska ställningstaganden. Dessa ramar har respektive 
nämnd/styrelse att förhålla sig till i arbetet med den interna budgeten. 

Viktigt är att alla förändringar som på något sätt påverkar Sydnärkes IT-förvaltning 
kommuniceras och förankras innan de beslutas av nämnderna. 

På MER-beredningen inbjuds respektive förvaltning att presentera utmaningar och 
möjligheter som nedan ställningstaganden innebär för förvaltningen 2019. 

2.1 Resultat
Kommunstyrelsen utgår från 3 % i överskott av skatter och bidrag för 2019. Detta 
innebär ett resultatkrav om ca 14,8 mkr utifrån SKLs cirkulär 18:05 som 
presenterades i februari.

Beräkningen bygger på att kommunen förväntas ha 7967 invånare per den 1 
november 2018, dvs 100 invånare mer än vid samma tillfälle 2017. Planåren 2020-
2021, förväntas öka med 80 invånare årligen.

Nämnderna kommer få kompensationer för löneökning (3 %), hyresökning (2 %). 
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Tillfälliga satsningar till Kultur- och bildningsnämnden om 2 mnkr och till 
Kommunstyrelsen om 0,9 mnkr avseende lokal- och upphandlingsansvarig samt 
kommunövergripande utvecklingsmedel om 4,3 mnkr finns med i förutsättningarna 
2019. Fibersatsningen fortsätter 2019-2020 med 400 tkr årligen i ökad driftskostnad. 

2.2 Volymförändringar
Utrymmet för budgetförändringar är begränsat, men i nuläget bedöms att 
nämnderna får kompensation för eventuella volymförändringar budgetåret 2019.

2.3 Investeringar
Utöver de redan beslutade investeringarna saknas det utrymme 2019 för nya 
investeringar. Reinvesteringar beror på 2019 års avskrivningar i förhållande till 2018 
års budgetram för kapitalkostnad. Kompensation ges för de löpande 
kommunövergripande investeringarna, såsom exempelvis asfaltsplan motsvarande 
en årlig reinvesteringsutgift om totalt cirka 2 mnkr.

2.4 Målförutsättningar
Då Lekebergs kommun står inför stora kommande investeringsbehov framöver, så 
ska verksamhetsförändringar och/eller ökat resursbehov i befintliga verksamheter 
hanteras inom de befintliga budgetramarna. Därför är det viktigt att nämnderna i 
sina MER-planer för 2019 ser över möjligheten att omprioritera inom befintlig ram 
för att öka måluppfyllelsen. Till MER-beredningen ska förvaltningarna presentera hur 
detta arbete har påbörjats.

3 Särskilda uppdrag inför MER-beredningen 
Kommunstyrelsen ger inga särskilda uppdrag inför MER-beredningen. 

Kommunstyrelsen

Wendla Thorstensson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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