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Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet, 4 maj 2016 
 

Tid: Onsdag 4 maj, kl. 10.00-12.00  

Plats: Multen, kommunhuset, Fjugesta 

Närvarande 
Anita Ilias, ersättare, DHR  

Monica Lindahl, ordinarie, HRF 

Valter Lindahl, ersättare, HRF 

Kerstin Gunnarsson, Mag- och Tarmföreningen i Örebro län 

Inga-Britta Svensson, ordinarie Väntjänsten, Lekeberg 

Yvonne Hjerling, ersättare Väntjänsten, Lekeberg 

Åke Gunnarsson (S), ersättare, Sydnärkes byggnämnd 

Jette Bergström (S), ordinarie, Region Örebro 

Kjell Edlund (S), ersättare, Region Örebro 

Berth Karlsson (S), ersättare, Kultur- och bildningsnämnden 

Astrid Söderquist (C), ordinarie, Vård- och omsorgsnämnden 

Wendla Thorstensson, ordförande Kommunstyrelsen 

Övriga: 
Anna Andreasson, näringslivschef 

Mats Turesson, teknisk chef 

Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef 

Linda Kirrander, sekreterare 

 

Paragraf 9-20 
 

Justering 

 

______________________________ __________________________________ 

Ordförande Wendla Thorstensson Sekreterare Linda Kirrander  
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§ 9 

Mötets öppnande 
 

Ordförande Wendla Thorstensson öppnar mötet och går igenom närvaro.  

§ 10 

Genomgång av föregående protokoll 
 

Ordförande Wendla Thorstensson går igenom protokollet från 
sammanträdet 10 februari.  

Som svar på fråga från föregående möte kring hörselcaféer svarar 
Astrid Söderqvist, representant från vård- och omsorgsnämnden, att 
nämnden har tvingats prioritera bort verksamheter som inte är 
lagstadgade i det rådande ekonomiska läget. Astrid Söderqvist menar 
att hörselombuden i kommunen kommer finns kvar men inte delta på 
hörselcaféerna. Astrid Söderqvist ber att HRF tar direkt kontakt med 
förvaltningschef Anneli Carlsson. Något som HRF påpekar att de redan 
gjort.  

HRF menar att om/när hörselcaféerna tas bort drabbar det dem som 
inte är med i den kommunala verksamheten då hörselcaféerna riktar 
sig mot övriga medborgare i kommunen.  

 

Beslut 

Råd skickar med ett uppdrag att föreslå att hörselcaféet genomförs 
men i mindre utsträckning. 

 

§ 11 

Presentation av ny näringslivs- och utvecklingschef 
 

Anna Andréasson kommunens nya näringslivs- och utvecklingschef 
presenterar sig och sitt uppdrag. Tjänsten är nyinrättad i kommunen 
sedan 1 mars 2016.  

I Annas uppdrag handlar det om att vara en sammanhållande länk 
bland annat mellan kommun och näringsliv och verka för dialog och 
samordning. I arbetet ingår att verka för en god företagsmiljö för 
redan etablerade företag och möjlighet för nya företag att etableras. I 
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arbetet är Business Region Örebro, länets samverkansform för 
näringslivsfrågor, en viktig samverkanspart.  

Kommunikation och service är viktigt. Kommunen ska vara 
lättillgänglig för alla och underlätta för boende och företagare i deras 
vardag. Det är viktigt att kommunen utvärderar sin service/bemötande 
samt arbetar med att utveckla och stärka kommunens varumärke. 

 

§ 12 

ÅVS – Åtgärdsvalsstudie för väg 204 
 
Mats Turesson, teknisk chef, berättar om åtgärdsvalsstudien som 
handlar om hur väg 204 från E18 till Fjugesta bör utformas ifrån 
behovet för transporter, boende och trafikanter längs vägen. 
Trafikverket är ansvariga för projektet och Lekebergs kommun en part 
som kommer med inspel. Utredningen ska vara klar i september.  

Ur trafiksäkerhetssynpunkt finns många brister för såväl oskyddade 
trafikanter som gångare och cyklister som ”biltrafikanter”. Bland annat 
är vägen smal, stundvis är det mycket trafik, avsaknad av viltstängsel, 
dålig sikt vid utfarter och inga säkra passager för oskyddade trafikanter 
samt bristfälligt busshållplatser. 

Trafikverket vill minska antalet korsningar på sträckan, samtidigt vill de 
boende ha lätt att komma ut till väg 204. 

Mats Turesson berättar att för att göra det säkrare för 
kollektivtrafikanterna ska några busshållplatser längs vägen byggas om 
och några flyttas, exempelvis hållplatsen vid Knista kyrka och 
Haga/Hidingebrokorset. Vid den sistnämnda kommer även en 
pendlarparkering byggas. Det finns även medel för att bygga en 
pendlarparkering vid Brotorpskorset. 

Gång- och cykeltrafikanter behöver ha säkra passager i form av över- 
eller undergångar vid 204:an. Exempel vid Hidingebrokorset med 
tanke på ridskolan mm. Även cykelvägar är en brist längs 204:an. 

 

Medskick från Tillgänglighetsrådet 

- Vid Brotorpskorset är det problem med många krockar till följd av 
busshållplatsens placering. Busshållsplatsen borde flyttas till 
204:an.  

Mats Turesson svarar att det skulle innebära att hela korset behöver 
byggs om.  
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§ 13 

Övrigt från teknik och service 
 

Sveagatan 

I och med att vattenledningssysytemet vid Sveagatan ska byggas om 
kommer gatan få ny asfaltsbeläggning och trottoarerna breddas. 
Arbetet kommer vara klart innan sommaren. 

 

Gator utan trottoarer 

Tillgänglighetsrådet anser att det är svårt att ta sig till förskolan 
Äventyret. Ordförande hänvisar dock till att tanken är att man tar sig 
till Äventyret via cykelvägar inte från Bergavägen. 

 

Medskick från Tillgänglighetsrådet 

- Rådet vill att man tänkter på oskyddade trafikanter när man 
anlägger befintliga och planerade vägar. 

 

Övrig fråga 

Rådet frågar om det kommer finnas instruktionsskyltar vid utegymmet 
vid Bergaspåret? 

Teknisk chef Mats Turesson svarar att det kommer komma 
instruktioner vid utegymmet när allt är klart. 

 

§ 14 

Budgetförutsättningar och möjligheter till inspel 
 

Wendla Thorstensson föredrar arbetet med 2017-års budget. Arbetet 
pågår och i juni har kommunstyrelsen en budgetdag. Förvaltningarna 
lämnar in sina äskningar och i år är det bara kritiska äskanden som 
lämnas in, dvs. åtgärder som måste genomföras för att kommen ska 
hålla lagstadgade krav.  

Kommunstyrelsen kan i sina budgetförutsättningar ge uppdrag till 
nämnderna, när det gäller ex. effektiviseringar.  
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Medskick från Tillgänglighetsrådet 

- SIS har utkommit med en första standard för äldreomsorg 2015, 
den ställer krav på vad som förväntas av utföraren. Används denna 
standard av verksamheterna? 

 

Astrid Söderquist tar med sig frågan till förvaltningen. 

 

§ 14 

Laget runt - Funktionshinderföreningarnas frågor 
 

HRF Hörselskadades förening i Lekeberg 

Hörselskadades förening lyfter återigen problemen med 
hörselutrustningen i lokalen, den ska fungera. 

 

Region Örebro län 

Region Örebro län togs beslut om ny nämndorganisation. 

 

Väntjänsten 

Frivilligsamordnare försvinner från slutet av maj, vilket får 
konsekvenser för Väntjänsten.  

 

§ 15 

Aktuellt från kommunen 
- Det är många detaljplaner på gång, bland annat har detaljplan för 

Söderområdet beslutats. 
 
 
 

§ 16 

Samråd angående Kulturhus i Lekeberg 
 

Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef, presenterar det arbete som gjorts i 
samband med den Kulturhusutredning som kultur- och fritidsavdelningen 
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gjort. För att få in medborgarnas åsikter har man anordnat fem samråd 
med medborgare samt även genomfört samråd med skolelever.  

Viljan är att främja den positiva utveckling i Fjugesta, och skapa 
förutsättningar för såväl det aktiva föreningslivet som den professionella 
kulturen genom samordning med kommunens egna verksamheter och 
befintliga och eventuellt nya lokaler (SÄBO och skola).  

 

Medskick från Tillgänglighetsrådet 

- Tänk på ljudet i de nya lokalerna.  

 

§ 17 

Lokaler övrigt 
 

Majoriteten har tagit fram ett uppdrag kring hur kommunen ska använda 
Linden. Uppdraget ligger hos näringslivs- och utvecklingschef Anna 
Andreasson. Projektet går under namnet ”Mötesplats Storgatan”.  

 

Rådet tipsar om att det finns möjlighet att hyra DHR:s lokal Lillsjöstrand 
”Sjötorp” vid Lillsjön, som är bra ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

 

§ 18 

Inkomna protokoll/handlingar 
 

- Detaljplaner för Fjugesta 4:61 och Sälven 1:41/1:39 (handlingar) 
- Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 160208 och 160405 

(handlingar) 
- Slutrapport - Hälsans stig (handling) 
- Konsumentverket – Tillgänglighet i butiker (informationsblad) 
- Information gällande tillgänglighet i kulturlokaler från Kulturrådet 

(informationsblad) 
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§ 19 

Övriga frågor 
 

Inbjudan av Askersunds utvecklingschef 

Tillgänglighetsrådet bestämmer att bjuda in Henrik Olofsson, 
utvecklingschef, Askersunds kommun till kommande möte 7 
september. För att prata om hur man i deras kommun arbetar kring 
tillgänglighet. 

 

Utbildning och certifiering av färdtjänstförare 

Länstrafiken har satsat på att utbilda och certifiera färdtjänstförare 
Kommunen är ansvariga för färdtjänstfrågor men regionen har tagit på 
sig ansvaret för genomförandet.  

 

§ 20 

Kommande möte 
Datum för kommande möte är 7 september, kl. 10-12. 

 

 

 


