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Protokoll - Kommunala handikapprådet 2015-09-19 
 

Närvarande 

Ledamöter: 

Birgit Ewertsson, ordinarie, DHR 

Anita Ilias, ersättare, DHR 

Monica Lindahl, ordinarie, HRF 

Valter Lindahl, ersättare, HRF 

Inga-Britta Svensson, ordinarie Väntjänsten, Lekeberg (deltog ej i workshop) 

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: 

Ingemar Wennlöf, teknik och service, § 31 

Lisette Bengtsson, assistent 

Linda Kirrander, sekreterare 

 

Paragraf 27-36 

 

 

 

Justerare  

 

 

_______________________________ _____________________________ 

Wendla Thorstensson, ordförande Linda Kirrander, sekreterare 
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Workshop – revidering av kommunala handikapprådets 
reglemente  
 

Frågeställningar: 

- Vad bör vara kvar? 
- Vad bör tas bort? 
- Vad bör läggas till? 
- Vad är rådets uppdrag/funktion? 
- Rådets namn – bra/dåligt? 

Redovisning av de respektive grupperna   
 

Synpunkter från politikergruppen 

- Namnförslag: Kommunala tillgänglighetsrådet 
- Bra med representanter från Region Örebro, endast fördelar för att kunna 

sprida det Lekebergs kommunala handikappråd tycker till en regional nivå. 
- Vill se över organisationer som är representerade i rådet, man bör söka 

bredare, dock ska sammansättningen inte ändras. Det är viktigt att alla åldrar 
är representerade, ex. barn med vårdnadshavare. Ledsagare är välkomna. (§ 
sammansättningen) 

- Viktigt att reglementet är konsekvent när det gäller uttryck mm., ex. 
landsting ändras till Region Örebro län (§ helhet, § sammansättningen) 
 
 

Synpunkter från handikapporganisationerna: 

- Namnförslag: Rådet för funktionshinderfrågor i Lekeberg 
- Ändra begreppet handikappföreningar till funktionshinderföreningen  
- Sammansättningen bör följa femgruppsprincipen - syn, hörsel, rörelsehinder, 

medicin, psyk. 
- Begreppsöversyn - Landsting/region 
- Ändra begreppet - Rörelsehinder/funktionshinder 
- Handikapprådet bör enligt reglementet vara med och ta del av lämna förslag 

i budgetarbete. I dagsläget är det en envägskommunikation.  
- Om namnet ändras till Rådet för funktionshinderfrågor och tillgänglighet i 

Lekeberg bör även sammansättningen ändras. 
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Dagordning 
 

§ 27 

Mötets öppnande  

Ordförande Wendla Thorstensson öppnar mötet.  
 

§ 28 

Genomgång av föregående protokoll 

Ordförande går igenom protokoll från föregående möte.  
 
Angående frågan om syninstruktörer som kom på föregående möte svarar 
Astrid Söderquist att man inom Vård och omsorg inte har upplevt att det finns 
ett behov. Astrid fortsätter att bevaka frågan för att hålla den levande. När 
det gäller hörselinstruktörer fungerar det dock som det ska. 

 
Protokollet läggs till handlingarna 

 
§ 29 

Sammanfattning av workshop och fortsatt arbetet av revidering av 
reglementet 

 
Ordförande sammanfattar workshopen kring revideringen av reglementet 
 
Följande förslag på rådets namn framkom under workshopen: 

1. Kommunala tillgänglighetsrådet 
2. Rådet för funktionshinderfrågor i Lekeberg 
3. Rådet för tillgänglighet och funktionshinderfrågor 

 
Efter omröstning gällande nytt namn kommer Kommunala handikapprådet 
fram till att rådet ska byta namn till Kommunala tillgänglighetsrådet 
 
Hela texten revideras utifrån nya begrepp och att den ska vara konsekvent, ex. 
Region Örebro län (landsting) och funktionshinder (handikappfrågor). 
 
Sammansättningen revideras till fem ledamöter och ersättare enligt 
femgruppsprincipen istället för handikapporganisationerna. 
 
”Rådet utser vice ordförande ur funktionshinderorganisationerna”. Texten 
ändras och en nya vice ordförande utses till kommande mandatperiod. 
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Sekreterare renskriver reglementet utifrån de synpunkter som kommit in och 
skickar med det ut till kommande möte. 

 
Beslut 
Kommunala handikapprådet  

1. ändra namnet till Kommunala tillgänglighetsrådet. 
2. korrigerar reglementet till kommande möte och skickar därefter vidare 

det till Kommunfullmäktige. 
 

§ 30 

Lekebergs kommuns budgetprocess 

Ordförande informerar rådet om budgetprocessen. Förvaltningarna äskar 
medel från Kommunstyrelsen.  
Äskningarna görs utifrån de tre prioriterade områdena (se nedan) och 
rangordnas som kritiskt och nödvändigt. 

 
1. Alla barn och elever har rätt att utvecklas optimalt utifrån sina 
förutsättningar och behov,  
2. Bibehålla hög kvalitet och brukarnöjdhet inom vård och omsorg,  
3. Bra företagsklimat med ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv.  
 
Man utgår från att det inte blir någon ramökning nästa år, dock får man 
kompensation för löneökningar och man kommer inte behöva betala 
kompensation för hyresökning. 

 
I budgetförutsättningarna ligger en ny-/ombyggnation av skola i Lekeberg 
(2018/2019), särskilt boende med 24 platser (2019), en förskola i Lanna 
(2017), LSS-bostad (januari 2017) 8 nya platser på Oxelgården. 
 
Budgeten beslutas i november, så på kommande möte med Handikapprådet 
25 november är den beslutad. Internbudget fastställs i december. 

 
Beslut 
Kommunala handikapprådet skickar med följande till budgetprocessen 

1. Gardiner till Linden 
2. Tak/regskydd över handikapparkeringsplatser (bilaga – ritning) 
 
 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen, Lekebergs kommun 

Teknik- och serviceavdelningen, Lekebergs kommun 

Region Örebro 
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§ 31 

Information från Tekniska avdelningen 

Trygghetsvandringar 

Ingemar Wennlöf återkopplar från Trygghetsvandringarna som genomfördes 
under oktober - november 2013 i Mullhyttan och Fjugesta. Flertalet punkter 
som påpekades vid vandringarna har åtgärdats, men arbetet är pågående. 
 
Mullhyttan busshållplats 
Busshållplatsen i Mullhyttan har fått en förhöjd kant som underlättar 
på/avstigning i buss. Vita plattor underlättar för synskadade och en 
pendlarparkering att tillkommit.,  
 
Torget Fjugesta 
Många förändringar gällde torget i Fjugesta. Torget genomgår en förändring 
och ett flertal synpunkter från trygghetsvandringen har åtgärdats. Bland annat 
en utökning av handikapplatser, förändring av cykelställ vid polisen/apoteket, 
den gamla scenen har rivits och en ny scen med ramp kommer att byggas . 
 
Medskick från Handikapprådet - Under vintern är det viktigt att det inte 
skottas snö på handikapplatserna, vilket gjordes föregående vinter.  
 
Vissa saker som påpekades i Trygghetsvandringarna ligger inom LEBO:s 
ansvar, ex. dörrarna på Apoteket som öppnar sig för fort. Kjell Edlund tar upp 
detta med LEBO. Detta gäller även Storgatan vid Linden där problem finns för 
färdtjänst att stanna längs på grund av att trottoarkanten ej är avfasad. Det är 
trafikverkets väg men Kjell Edlund och Ingemar Wennlöf tar med synpunkten.  

 
Med vilket intervall ska trygghetsvandringarna genomföras? Frågan tas med 
till Folkhälsoutskottet. Skulle man byta namn till Trygg- och 
tillgänglighetsvandring?  

 
Pågående/kommande projekt 

Nya vattenledning från Örebro till Fjugesta. I dagsläget har Lanna vatten från 
Örebro. Projektet har dragit ut på tiden, pga arkeologi.  

Upphandling gällande vatten och avlopp mot Kvistbro.  

I det nya område som planerad i Lanna med 80 villatomter, teknik och 
serviceavdelningen för vägar. 

 
 

§ 32 
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Laget runt 
Handikapporganisationernas frågor/Funktionshinderorganisationernas frågor 
 
DHR  
Rapport från Kumla, där permobiler jämställs med cyklar. Den som åker 
permobil måste ta hänsyn till gående på trottoar, viktigt så ingen har 
utbildning i att köra permobil. 
 
Region Örebro 
Budgeten går inte ihop, stora kostnader för hyrläkare och problem med 
bemanning, den psykiatrisk slutenvårdsavdelningen har öppnats igen.  
 
Bygg  
En till planarkitekt anställd. 
 
Kultur- och bildningsnämnden 
Invigning av Hidinge nya skola och idrottshall lördag 19:de september.  
De hörselskadades riksförbund, inflikar att tillgänglighetsfrågor varit i fokus 
redan från början i processen, bra erfarenheter att ta med i alla nya projekt.  
 
Väntjänsten  
Gardiner i Linden.  
 
Vård- och omsorgsnämnden 
På augustimötet beslutade man att ha ett öppet nämndsammanträde en gång 
per termin, då allmänheten kan vara åhörare.  
 
Hörselskadades riksförbund 
Under sommaren har en slinginventering i kommunens lokaler gjorts. 
Hörselskadades dag i mitten av oktober. Hörselcafé med hörselombud 
anordnas tre gånger per termin. I år är det två hörselcaféer kvar.   

 

§ 33 

Aktuellt från kommunen 

Ordförande informerar 
 
Projektgrupper 
Det finns två projektgrupper som arbetar med frågor gällande 
lokaler/byggnationer i kommunen, dels en om särskilt boende (Ks au utgör 
arbetsgrupp) och dels en för skolorna i Fjugesta. I båda dessa projekt är det 
viktigt att Kommunala handikapprådet rådfrågas. 
 
Ekonomichef 
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En ny ekonomichef är anställd, Anna Bilock. 
 
Utredning socialtjänsten  
Det pågår en utredning av socialtjänstens organisation. Socialtjänsten är idag 
uppdelade på två nämnder. PwC har granskat detta och kommundirektören 
har i uppdrag att ta fram två förslag.  
 
Nyanlända och ensamkommande barn 
Enligt den statistik som redovisats i medier är Lekebergs sämst i Sverige på att 
ta emot flyktingar. Statistiken är dock från 2014. Av de 10 kvotflyktingar som 
skulle kommit var det bara en person som kom. Från december fram tills nu 
har kommunen tagit emot 25 stycken som bor i Fjugesta. 
 
När det gäller ensamkommande barn vill kommunen att barnen ska bo i 
kommunen. 23 barn från Lekeberg finns nu på boende i Laxå från Lekeberg. 
Sydnärkekommunerna har ett gemensamt projekt när det gäller att hitta 
bostäder hos privata aktörer och en sk. Flyktingguide (värdkompis).  
 
Ljusfest i Lanna 
Ljusfest vid badgruvan i Lanna, 19:de september. 
 
Kulturveckan 
Kulturveckan går av stalpen v. 42.  
 
Polisstation i Fjugesta  
Kommunen vill ha patrullerande poliser i Fjugesta. Wendla Thorstensson, Kjell 
Edlund och kommundirektör Ewa Lindberg tillsammans med 
centrumföreningarna ska ha ett möte med polisen och man vill ha löfte om en 
patrullerande polis. I dagsläget finns en polis i kommuen. Ett förslag finns att 
inhysa polisens kontor i kommunhuset.  

  
§ 34 

Inkomna protokoll/handlingar 

Rapport från sling-provningen/inventeringen av kommunens samlingslokaler – 
Monica Lindahl är oroad över de starka strömstörningar som även finns i 
korridoren utanför sammanträdesrummet Multen. Viktigt att 
kommundirektör Ewa Lindberg och administrativ chef Gustav Olofsson får ta 
del av detta.  

 

 

§ 35 
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Övriga frågor 

 

Åke Gunnarsson, Sydnärkes byggnämnd tar upp frågan om hur 
tillgängligheten på toaletterna i skolorna är. Berth Karlsson tar med sig frågan 
och återkommer till kommande möte med Kommunala handikapprådet. 

  

Birgit Ewertsson bjuder in till Lindens samlingssal, kl. 14.00. Politikerna Kjell 
Edlund, Henrik Hult och Wendla Thorstensson har blivit inbjudna av SPF för 
att prata om frågor som gäller äldreomsorg. 

 

§ 36 

Möte avslutas 

Ordförande avslutar möte. 

 

 

 


