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Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2016-09-07 
 

 

Tid: Onsdag 7 september, kl. 10.00-12.10 

Plats: Multen, kommunhuset, Fjugesta 

Närvarande: 
Birgit Ewertsson, ordinarie, DHR 

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 

Wendla Thorstensson, ordförande Kommunstyrelsen 

 

Övriga: 
Henrik Olofsson, utvecklingschef, Askersunds kommun 

Lotta Bergsten, bibliotekarie, Lekebergs kommun 

Linda Kirrander, sekreterare 

 

Paragrafer 22-30 

 

______________________________   __________________________ 

Wendla Thorstensson, ordförande     Linda Kirrander, sekreterare 
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§ 22 

Mötets öppnande 
 

Ordförande Wendla Thorstensson öppnar mötet. 

 

§ 23 

Genomgång av föregående protokoll 
 

Ordförande går igenom protokoll från föregående möte, 2016-05-04. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har inte återkopplat till HRF kring frågan om 
hörselcaféer. Kjell Edlund som sitter med i vård- och omsorgsnämnden 
berättar att frågan tagits upp på nämnden och meddelar att hörselcaféerna 
ska genomföras någon gång per termin.  

 

Påpekande från Kerstin Gunnarsson, Mag- och tarmföreningen, de har fått 
dålig återkoppling gällande deras fråga om skoltoaletterna, §7, 2016-02-1. 
Frågan skickas vidare till Leko. 

 

§ 24 

Tillgänglighetsarbetet i Askersunds kommun 
 

Utvecklingschef i Askersund Henrik Olofsson presenterar Askersunds kommun 
arbete med tillgänglighet. Deras ambition är att tänka tillgängligt, de gör inte 
anspråk på att vara helt tillgängliga. 2010 fick de pris för sitt 
tillgänglighetsarbete.  

 

I arbetet utgår man från att ”En människa med funktionsnedsättning är 
egentligen inte en människa med särskilda behov utan en människa med 
alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser”. 

 

I Askersunds kommun finns ett politiskt ställningstagande att arbeta med 
tillgänglighet och kommunen har en policy för delaktighet på lika villkor.  Inom 
kommunen ligger tillgänglighetsarbete under kommunstyrelsen, inom 
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avdelningen Näringsliv och utveckling. Rådet för funktionshinderfrågor är 
motsvarande Lekebergs kommuns Tillgänglighetsråd men i Askersund har de 
även ett utskott i form av Tillgänglighetsgruppen där verksamhetsnärafrågor 
behandlas. 2 % av kommunens investeringsbudget är avsatt för 
tillgänglighetsarbetet.   

 

Askersunds kommun tillhör även ett brett nätverk när det gäller 
tillgänglighetsfrågor, bland annat i Design for all foundation, Equality, Acess 
Sweden, ENAT (European network for acessible Tourism). 

 

Även bland såväl företagare som privatpersoner finns ett stort engagemang, 
ofta i samverkan med kommunen. I den fysiska miljön kan det exemplifieras 
av bland annat uteserveringar i gatuplan och lämnar trottoarerna fria, 
kullerstenstorget som försetts med stråk av släta stenhällar, i hamnen finns en 
kran för att hjälpa personer ned i båtar. Vid badplatsen i Harge har man 
införskaffat en strandrullstol och fartyget Ms Wettervik har 
tillgänglighetsanpassats fullt ut. 

 

Nästa kommande stora projekt är Sjöängen med tillhörande tillgängligt 
resecentrum som invigs 11-13 november. 

 

§ 25 

Tillgänglighet på biblioteket i Lekeberg 
 

Bibliotekarie Lotta Bergsten medverkar och presenterar exempel på 
tillgängliga medier som finns att tillgå på biblioteket. I biblioteket arbetar en 
läslustbibliotekarie, en förskolebibliotekarie samt en bibliotekarie med 
inriktning mot vuxna.  

 

Det finns ett stort utbud av tillgängliga medier, utbudet beror på efterfrågan 
och behovet från låntagarna/medborgarna. Bibliotekslagen uppger att 
biblioteken ska vara tillgängliga, anpassade och gratis. Enligt den är även vissa 
grupper prioriterade, som personer med funktionsnedsättningar.  

 

På den sk. Äppelhyllan finns litteratur för barn. Här finns så väl taktila 
bilderböcker, böcker med tecken som stöd till texten, inlästa böcker, filmade 
böcker med teckenspråk, böcker med punktskrift mm  
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En viktig instans är Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Deras 
uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier. De 
arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån 
sina egna förutsättningar. Från MTM kan biblioteken låna böcker, bland annat 
genom databasen Legimus. Där finns ca 110 000 olika boktitlar i talböcker. 
Talböcker finns för såväl barn som för vuxna. Till skillnad från vanliga 
ljudböcker, som oftast är bästsäljande böcker och ges ut av förlagen, är en 
talbok till för de som behöver. Med ett eget inlogg kan man själv ladda ned 
talböcker direkt till sin mobil men biblioteket kan även hjälp den som vill att 
ladda ned en bok från databasen och bränna på CD-skiva eller liknande. 
Biblioteket har särskilda spelare, sk. DAISY-spelare, som man kan låna för att 
lyssna på talböcker. Det är också enkelt att få böckerna hemskickade på 
posten med enkla instruktioner kan låntagaren själv returnera dem. 

 

Även för vuxna finns en lättlästhylla och sk. storstilsböcker. 

 

Biblioteket har också böcker på språk som tillhör nationella minoriteter, ex. 
romani, finska och samiska. Samt hemspråksböcker som är skrivna på två olika 
språk, ex. arbiska och svenska. 

 

Regnbågslitteratur är en ny märkning som underlättar för låntagaren att hitta 
böcker med homo-, bi- och transtema. 

 

§ 26 

Laget runt 
 

Väntjänsten  

Anordnar modevisning på Linden på fredag 9/9. 

 

DHR 

11/10 anordnas en seniordag i Lekeberg kl. 13.30-16.00 i Lindens 
samlingssal/cafeterian ersätter den tidigare Peppar/peppar-dagen. Dagen har 
tema Kost och anordnas i samarbete med kommunen. 
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HRF  

Föreningen har firat 20 år, vilket man firat genom att bjuda medlemmarna på 
textad revy. 

 

HRF tar upp att porttelefoner på Kastanjer inte fungerar bra för personer med 
nedsatt hörsel, svårt att höra telefonsignalen och att höra när man pratar i 
telefonluren. Vaktmästaren är informerad.  

Medskick 

Kommunala tillgänglighetsrådet skickar vidare frågan till TGR skickar vidare 
Lekebergsbostäder. 

 

Vecka 41 är det hörselvecka i landet och så även i Lekeberg. HRF genomför 
hörseltest på tisdagen kl. 17-19.30. På lördagen kl. 11 medverkar Bo Edins 
aktiebolag och visar tekniska hjälpmedel.  

Medskick från Kommunala Tillgänglighetsrådet:  

Kommunala tillgänglighetsrådet ber vård- och omsorgsförvaltningen kontakta 
ordförande i HRF Eva Larsson angående medverkan av ett hörselombud på 
deras hörseldag som går av stapeln v. 41. 

 

HRF tipsar om TSS – cirkel (Tecken som stöd). Det finns platser kvar om någon 
är intresserad. 

 

§ 27 

Aktuellt från kommunen 
 

Wendla Thorstensson berättar att budgetprocessen pågår och att frågan 
gällande ljudanläggning i lokalen tas med i processen. 

Siffror visar att Lekeberg är den kommun som befolkningsmässigt växer mest i 
länet. 

I den enkät som Myndigheten för delaktighet sammanställt har Lekeberg fått 
låga siffror. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över vad det beror på.   



 

 2016-09-23 6 (6) 

 

 

 

§ 28 

Inkomna protokoll/handlingar 
 

- Detaljplan Sälven 1:35 (handling) 
- Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 160602 

 

§ 29 

Övriga frågor 
 

Trygghetsvandringar 

Tillgänglighetsrådet lämnar medskick att det finns ett behov av nya 
trygghetsvandringar.  

 

§ 30 

Kommande möte 
 

Kommande möte med Tillgänglighetrådet är 16 november. 

 

 


