
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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