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Protokoll - Kommunala handikapprådet 2015-11-25 
 

Närvarande 
 

Ledamöter 

Birgit Ewertsson, ordinarie, DHR 

Monica Lindahl, ordinarie, HRF 

Valter Lindahl, ersättare, HRF 

Kerstin Gunnarsson, Mag- och Tarmföreningen i Örebro län 

Yvonne Hjerling, ersättare Väntjänsten, Lekeberg 

Britt Åhsling (M), ordinarie, Sydnärkes byggnämnd 

Åke Gunnarsson (S), ersättare, Sydnärkes byggnämnd 

Jette Bergström (S), ordinarie, Region Örebro 

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

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

Mikael Bergdahl (S), ersättare, Vård- och omsorgsnämnden 

Wendla Thorstensson, ordförande Kommunstyrelsen 

Övriga: 
Ellinor Arvidsson, kommunikatör, § 41 

Hikmet Hrustanovic, bygglovarkitekt, Sydnärke byggförvaltning, § 42 

Linda Kirrander, sekreterare 

 

Paragraf 37-46 

 

Justerare  

 

 

_______________________________ _____________________________ 

Wendla Thorstensson, ordförande Linda Kirrander, sekreterare 
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§ 37 

Mötets öppnande 
 

Ordförande Wendla Thorstensson öppnar mötet. 
 

§ 38 

Genomgång av föregående protokoll 
 

Birgit Ewertsson påpekar att föregående protokoll bör förtydligas på § 31 -  
snö ska inte skottas på parkeringsplatserna. 

Protokollet läggs till handlingarna.  

§ 39 

Namnändring – Kommunala tillgänglighetsrådet 
 

Vid föregående möte 19 september gjorde rådet en omröstning mellan olika 
namnförslag. Vid omröstning kom rådet fram till att kommunala 
handikapprådet fram till att föreslå kommunfullmäktige att ändra namn till 
kommunala tillgänglighetsrådet.  

 

Förslag till beslut 

Kommunala handikapprådet föreslår att kommunfullmäktige ändrar namn på 
kommunala handikapprådet till kommunala tillgänglighetsrådet. 

 

Beslut 
Kommunala handikapprådet föreslår att kommunfullmäktige ändrar namn på 
kommunala handikapprådet till kommunala tillgänglighetsrådet. 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 40 

Revidering av reglemente – Reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet  
 

Vid föregående möte 19 september diskuterades och lämnades förslag på 
förändringar av reglementet. Reglementet har reviderats utifrån rådets 
förslag. 

Exempel på förändringar i reglementet: 

- Benämningen ”handikapporganisationer” har ändrats till 
”funktionshinderorganisationer”,  

- funktionshinderorganisationer utser representanter enligt 
femgruppsprincipen, 

- en vice ordförande utses ur funktionshinderorganisationerna.  

 

Förslag till beslut 

Kommunala handikapprådet föreslår att kommunfullmäktige antar 
”Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet”.  

 

Beslut 
Kommunala handikapprådet föreslår att kommunfullmäktige antar 
”Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet”.  

 

Expediering 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 41 

Kommunikation och tillgänglighet 
Kommunikatör Ellinor Arvidsson presenterar sig för kommunala 
handikapprådet. Hon började sin tjänst i kommunen 1 februari 2015.  

Tidigare fanns en informatör. Men i och med kommunikatörstjänsten har 
kommunen en större ambition att arbeta mer strategiskt med hur man 
kommunicerar. Kommunikatören arbetar med pressmeddelanden, hemsidan, 
Facebooksida och Lekebergs bladet. Utöver det pågår ett stort arbete med att 
ta fram en rad strategiska dokument, exempelvis en kommunikationspolicy. 

För att förtydliga begreppet tillgänglighet i policyn efterfrågar Ellinor 
Arvidsson synpunkter från rådet.  

Synpunkter från rådet: 

- Hur har Askersunds kommun formulerat detta, med tanke på att de 
fått pris för sitt arbete med tillgänglighetsfrågor i kommunen. 

- Karlskoga kommun och Region Örebro län har en 
handikappkonsulenter.  

- Tillgänglighet inkluderar både lokaler och teknisk utrustning.  
Exempelvis är belysning viktigt, men även hörslingor i reception och 
biblioteksdiskar. 

- Hemsidan är viktig och kommunen har en sk. talande webb. När 
information läggs ut på hemsidan är det viktigt att tänka på hur man 
formulerar sig och skriver tillgänligt. Dock är det osäkert hur denna 
funktion fungerar avseende PDF-er. Kan man länka till program som 
möjliggör uppläsning av PDF? 

- En viktig aspekt är att hänsyn tas till olika funktionsnedsättningar, 
exempelvis genom den sk. femgruppsprincipen (syn, hörsel, 
rörelsehinder, medicin och psyk). Även viktigt att tänka på alla åldrar.  

 

Lekebergsbladet - Ellinor Arvidsson frågar om texten i Lekebergs bladet är för 
liten. Birgit Ewertsson anser att texten är i minsta laget. Dessutom ha rådet 
kritik mot att de som bor i ytterkanterna av kommunen och har en annan 
postadress än Fjugsta och Mullhyttan inte får tidningen. En nätbilaga vore 
något att satsa på. 

§ 42 

Samråd – Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl 
 
Hikmet Hrustanovic, bygglovarkitekt, presenterar detaljplanen för Fjugesta 5:2 
m.fl som just nu är ute på samråd.  
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§ 43 

Sammanträdesplanering 2016 
Inför 2016 har sammaträdesdatum tagits fram, följande mötesdatum föreslås 
rådet:  
 
10 februari, 4 maj, 7 september, 16 november.  
Tid och plats: kl. 10.00-12.00 i Multen, kommunhuset. 

 
Förslag till beslut 
Kommunala handikapprådet antar sammanträdesplanering 2016. 

Beslut 
Kommunala handikapprådet antar sammanträdesplanering 2016. 

 

§ 44 

Laget runt - Funktionshinderföreningarnas frågor 
 

Sydnärkes byggnämnd 

Antalet bygglov är rekordhögt för 2015, och förvaltningen har anställt nya 
personer. 

Mag- och tarmföreningen i Örebro län 

Fråga från föregående möte gällande tillgänglighet till skoltoaletter kvarstår. 
Frågan har överlämnats för besvarande till kultur- och bildningsnämnden. 

Hörselskadades riksförbund 

Det sista hörselcaféet för året hålls under december i Linden. 

Tillgängligheten i Linden är inte bra, det finns exempelvis inga instruktioner 
för bildkanonen och annan teknisk utrustning.  

Synpunkt från rådet: 

Instruktioner för den tekniska utrustningen i kommunens samlings-
/möteslokaler (framförallt Linden och Multen) bör ses över och kompletteras. 

Region Örebro län 

Budget har diskuterats i regionfullmäktige. Extramöte gällande den politiska 
organisationen hålls den 2 december. 

Föreningsbidrag till paraplyorganisationer har delats ut. 
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Väntjänsten 

Väntjänsten genomför sina aktiviteter som promenader och fikastunder i 
Lindens matsal. Matsalen är dock under kritik som samlingssal då det inte 
finns någon högtalaranläggning där. Uppslutningen har under hösten varit 
sämre än tidigare. Arbete pågår med att bygga upp kontaktnät. 

Väntjänsten har genomfört en resa till Våtsjön för pengar från kommunen 
(Vård- och omsorg). 

De handikappades riksförbund 

Birgit Ewertsson tar upp tillgänglighetens baksida, när det gäller sociala 
medier. Barn och unga kan lätt bli utsatta om sociala medier missbrukas. 

Hur är situationen i skolorna gällande sociala medier och den utsatthet det 
kan innebära för elevernas? Tas informationen upp på föräldramöten? Berth 
Karlsson från kultur- och bildningsnämnden svarar att man inom skolan haft 
dialog om detta. Frågan tas med till kultur- och bildningsnämnden.  

§ 45  

Aktuellt från kommunen 
 

Kultur- och bildningsnämnden 

På senaste nämnden presenterades en studieresa till Leeds som gjorts av ett 
gäng förskolepedagoger. 

HVB-hem för ensamkommande barn har öppnats i Fjugesta. Kommunen köper 
platser. Många ensamkommande barn kommer just nu till kommunen och 
detta har en stor påverkan på skolan.  

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag bland annat 
utreda vad Linden kan användas för framöver. 

Kommunstyrelsen 

Enkät Hälsans stig 

Folkhälsoteamet delar ut en enkät om Hälsans stig som ledamöterna i 
Handikapprådet får med sig och ska fylla i. 

MER-plan och internbudget 2016 

Ordförande Wendla Thorstensson går igenom arbetet med MER-plan och 
internbudget för 2016. Tillskillnad från 2015 har målen minskats ned 
väsentligt. Man har valt fyra prioriterade områden: 

- Attraktiv kommun 
- Barn och unga 
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- Trygghet 
- Näringsliv 

Utifrån dessa finns därefter för kommunstyrelsen förslag på sex mål. Även 
indikatorer för varje enskilt mål bestäms.  

Gällande budget 2016 får vård- och omsorg 2 miljoner för att möta ett ökat 
behov inom hemtjänsten, kultur- och bildning från 3 miljoner för ett ökat barn 
och elevantal. Kommunstyrelsen från 500 000 kr till måltidsenheten för 
satsning på en god och näringsrik måltid. 

Ordförande Wendla Thorstensson bevakar och lyfter de frågor som 
Handikapprådet lämnade till budgetberedningen på sitt senaste möte med 
gardiner till Linden. Även förslaget om ett takskydd till 
handikapparkeringsplasterna lyfts. 

Flyktingsituationen 

Man har öppnat ett evakueringsboende med 70 platser i kommunen. Samtliga 
medel för detta återsöks från Migrationsverket. Antalet ensamkommande 
barn är fler än tidigare, de placeras i HVB samt familjehem.  

Byggprojekt – Skola och särskilt boende 

Ett skolprojekt för att hitta långsiktiga och kortsiktiga lösningar för lokaler i 
Fjugesta pågår. 

Dessutom arbetet med ett Särskilt boende. Förslagsvis inbjuds projektledaren 
in till rådets kommande möte i februari.  

 

§ 46 

Övriga frågor/synpunkter 
 

Valter Lindahl påpekar att parkeringsplatserna på torget i Fjugesta bör vara 
större än de är idag, för att vara tillgängliga för personer med exempelvis 
rullatorer. De bör dessutom vara fyra istället för två stycken.  

Jette Bergström påpekar att parkeringsplatserna är placerade i ytterkant kan 
bilen parkeras nästan utför rutan vilket möjliggör att man kan öppna bildörren 
helt.  

 

 

 

 


