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Kommunala tillgänglighetsrådet 
Tid  Plats  Plats 
10:00-12:00 Stora samlingssalen, Träffen  Location   

 

 

 

 

 

 

Övriga 
Ann-Louice Åsberg (Teamledare Lokalvård) §25 
Anna Brorsson (Måltidschef) §26 
Linda Kirrander (sekreterare) 
Lisette Bengtsson (ledsagare) 
Anna Windal (Lokal- oc hupphandlingsansvarig) §§23-24 
 

 

Protokollet innehåller paragraferna §§18-26 
 
 
Ordförande _________________________________________________________________ 
 Wendla Thorstensson 
 
 
Sekreterare _________________________________________________________________ 
 Linda Kirrander 

  

Beslutande ledamöter 
Wendla Thorstensson (C) (ordförande) 
(ordförande) 
Astrid Söderquist (C) (Socialnämnden) 
Annica Zetterholm (C) (Kultur- och 
bildningsnämnden) 
Jette Bergström (S) (Region Örebro län) 
Britt Åhsling (M) (ordinarie Sydnärkes 
byggnämnd) 
Ulla Kristina Fintling (C) (HRF) 
Kerstin Gunnarson (S) (Mag- och 
tarmföreningen) 
Ingabritt Svensson (Väntjänsten) 
Anita Ilias (DHR) 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Yvonne Hjerling (Väntjänsten) 
Åke Gunnarsson (Sydnärkes byggnämnd) 
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Ärendelista 
§18 Föregående protokoll 
§19 Sammanträdestider 2019 
§20 Information - Budget 
§21 Aktuellt från kommunen 
§22 Information från de olika organisationerna 
§23 Information kring Tillgänglighetsenkät från Myndigheten för delaktighet 
§24 Anmälningar för kännedom 
§25 Information från lokalvården 
§26 Information från måltidsenheten 
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§18- Föregående protokoll 

Förslag till beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

Beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll skapad TGR 2018-10-26 09.18.19 - (64705) 
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§19- Sammanträdestider 2019 

Ärendebeskrivning 

Följande sammanträdestider är framtagna för 2019: 

Måndag 11 februari, kl. 10-12 

Måndag 13 maj, kl. 10-12 

Måndag 9 september, kl. 10-12 

Måndag 11 november, kl. 10-12 

  

Förslag till beslut 

Tillgänglighetsrådet antar följande mötestider för 2019: 

Måndag 11 februari, kl. 10-12 

Måndag 13 maj, kl. 10-12 

Måndag 9 september, kl. 10-12 

Måndag 11 november, kl. 10-12. 

Beslut 

Tillgänglighetsrådet antar följande mötestider för 2019: 

Måndag 11 februari, kl. 10-12 

Måndag 13 maj, kl. 10-12 

Måndag 9 september, kl. 10-12 

Måndag 11 november, kl. 10-12. 
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§20- Information - Budget 

Ärendebeskrivning 

Wendla Thorstensson föredrar ärendet. 

Kommunens budget antas på Kommunfullmäktige 26 november. Utvecklingsmedel 

samt kompetensutvecklingsmedel finns. Nämnderna kompenseras för volymökningar för de 

närmaste två åren, kultur- och bildningsnämnden 8 miljoner, socialnämnden 2,5 miljoner 

samt kommunstyrelsen 600 miljoner. 

Medskick från tillgänglighetsrådet i internbudgetprocessen: 

Väntjänsten skickar med kring finansiering av broddar. 

DHR önskar fler hörselombud, för att kunna genomföra fler hörselcaféer. 

Komplettering av soffor samt skyltning längs Hälsans stig. 

Vid planering av gatuunderhåll och framtida investeringar ta hänsyn 

till tillgänglighetsperspektivet, exempelvis när det gäller asfaltering, nedsänkta trottoarer för 

att underlätta för rullburna fordon. 

Beslut 

Tillgänglighetsrådet skickar med följande till budgetprocessen: 

Väntjänsten skickar med kring finansiering av broddar. 

DHR önskar fler hörselombud, för att kunna genomföra fler hörselcaféer. 

Komplettering av soffor samt skyltning längs Hälsans stig. 

Vid planering av gatuunderhåll och framtida investeringar ta hänsyn 

till tillgänglighetsperspektivet, exempelvis när det gäller asfaltering, nedsänkta trottoarer för 

att underlätta för rullburna fordon. 
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Ekonomiavdelningen 

Socialnämnden 

Teknik och service 
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§21- Aktuellt från kommunen 

Ärendebeskrivning 

Information från de olika nämnderna. 

Kommunstyrelsen har antagit en policy mot diskriminering, handlingen bifogas protokollet. 

Socialnämnden har rekryterat en ny förvaltningschef, Ann-Mari Gustafsson. Hon börjar 1 

januari 2019. 

Socialnämnden har antagit en handlingsplan för våld i nära relationer samt riktlinjer för 

bostadssocialt kontrakt. Dessutom har man digitaliserat ärendeprocessen för de som vill söka 

ekonomiskt bistånd. Nämnden har fått 400 000 kr i stimulansmedel som ska gå till larm. 

Kultur- och bildningsnämnden har stort fokus på den nya skolbyggnationen som planeras i 

Fjugesta. Lanna badgruva har under sommaren och hösten varit en aktuell fråga och 

förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder. Stor brist på förskoleplatser. 

Byggnämnden har haft en utbildningsdag med Länsstyrelsen. 

Region Örebro län har fått en ny majoritet. Medborgardialog med personer som haft 

utskrivningssamtal och hur det fungerar vid hemskrivning. 

Förslag till beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

Beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 
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§22- Information från de olika organisationerna 

Ärendebeskrivning 

Information från representanterna i de olika organisationerna. 

Mag- och tarm har haft planeringsdag och utvärderat de föreläsningar som genomförts under 

året. Under december planeras en träff med personal från USÖ. 

Väntjänsten har svårt att rekrytera nya medlemmar. Tips från ordförande Väntjänsten kan 

vara med i integrationsnätverket för att få nya medlemmar och öka integrationen. 

HRF för Västernärke har genomfört ett hörselcafé som var uppskattat och välbesökt. 

Förslag till beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

Beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 
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§23- Information kring Tillgänglighetsenkät från Myndigheten för 

delaktighet 

Ärendebeskrivning 

Anna Windal berättar om den enkät från Myndigheten för delaktighet som kommunen har 

svarat på. En av frågorna i enkäten är om det finns samråd med tillgänglighetsrådet och om 

detta samråd utvärderats. Något som inte har gjorts. 

Förslaget är att en utvärdering av samrådet görs i samband med en översyn av reglementet. 

När resultatet av enkäten presenteras bjuds Anna Windal in till rådet.   

Beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 
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§24- Anmälningar för kännedom 

Ärendebeskrivning 

Inkomna handlingar till tillgänglighetsrådet. 

Meddelanden 

  Plankarta Fjugesta 46:2 m.fl (Linden) - (KS 18-346-8) 

  Planbeskrivning Fjugesta 46:2 m.fl (Linden) - (KS 18-346-7) 

  Behovsbedömning Fjugesta 46:2 m.fl (Linden) - (KS 18-346-5) 

  Protokoll - Rådet för funktionshinderfrågor 2018-10-22 - (KS 18-872-1.5) 

  Bilaga 1 till protokoll 2018-10-22 - (KS 18-872-1.4) 

  Bilaga 2 Målbild Hälso- och sjukvården 2030 till protokoll 2018-10-22 - (KS 18-872-1.3) 

  Bilaga 3 - Negativ särbehandling, till protokoll 2018-10-22 - (KS 18-872-1.2) 

  Bilaga 4 Bristande tillgänglighet i receptioner, till protokoll 2018-10-22 - (KS 18-872-1.1) 

  Inbjudan - Forumdag inom Mänskliga rättigheter i Örebro - () 

Förslag till beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

Beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 
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§25- Information från lokalvården 

Ärendebeskrivning 

Ann-Louise Åsberg, teamledare för lokalvården, berättar utifrån sitt ansvarsområde och 

allergier. Kommunen fick pris för Årets allergiinsats 2017. 

Lokalvården arbetar aktivt med att minimera kemikalier, för att det ska vara doftfritt. Idag 

används bara 4 olika kemikalier i hela kommunen. Samma rutiner för damning, torkning mm. 

och används genomgripande i hela kommunen. Man har exempelvis investerat i en 

moppmaskin (tvättmaskin) som är anpassade efter deras material, rätt mängd kem och vatten. 

Lokalvården får mycket positiv respons från verksamheterna för sitt arbete. 

  

Förslag till beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

Beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 
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§26- Information från måltidsenheten 

Ärendebeskrivning 

Anna Brorsson, måltidschef, berättar utifrån sitt ansvarsområde om mat och allergier. 

Enligt kommunens Måltidspolitiska program ska maten lagas nära kunden. Måltidsenheten 

följer även Livsmedelsverkets riktlinjer som att servera mindre socker, mera grönt och mindre 

kött i förskolan och tätare mellanmål inom äldreomsorgen. 

En rad olika specialkoster finns i kommunen, exempelvis är laktosintolerans, 

glutenallergi, soja och mjölkprotein. För de äldre finns specialkost som flytande kost, gelekost 

mm. Behöver någon elev önskekost kontaktas skolsköterskan. För skolan finns ett sk. matråd 

och för de äldre finns kostombud.  

Samma lunch serveras till elever och de äldre och till hemtjänsten produceras ca 22 matlådor 

per dag. 

Man arbetar också aktivt med att minska matsvinnet men målet 11%. Exempelvis finns 

nedkylningsskåp för mat som inte varit ute i serveringen och provsmakningsskedar finns i 

serveringen. 

Förslag till beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

Beslut 

Tillgänglighetsrådet lägger informationen till handlingarna. 

 

 


