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Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2016-11-16 
 

Tid: Onsdag 16 november, kl. 10.00-12.10 

Plats: Multen, kommunhuset, Fjugesta 

Närvarande: 
Birgit Ewertsson, ordinarie, 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 

Britt Åhsling (M), ordinarie, Sydnärkes byggnämnd 

Åke Gunnarsson (S), ersättare, Sydnärkes byggnämnd 

Kjell Edlund (S), ersättare, Region Örebro 

Michael Larsson (S), ersättare, Kultur- och bildningsnämnden 

Astrid Söderquist, ordinarie, Vård- och omsorgsnämnden 

Wendla Thorstensson, ordförande Kommunstyrelsen 

 

Övriga: 
Britt Andersson, LeKo 

Sören Skårsjö, LeKo 

Linda Kirrander, sekreterare 

 

Paragrafer 31-37 

 

______________________________   __________________________ 

Wendla Thorstensson, ordförande     Linda Kirrander, sekreterare 
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§ 31 

Föregående protokoll  
 

Ordförande Wendla Thorstensson går igenom föregående protokoll från 
föregående möte, 2016-09-07. 

Angående att hörselcaféerna ska genomföras någon gång per termin tar 
förvaltningen kontakt med ordförande i Hörselföreningen.  

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 32 

Tillgänglighetsarbetet i kommunens lokaler 
 

Britt Andersson, förvaltare på LEBO/LEKO och Sören Skårsjö, vd på LEBO/LEKO 
presenterar hur man arbetar med tillgänglighet i kommunens lokaler.  

I september 2014 togs en Tillgänglighetsplan för Lekebergs Bostäder AB samt 
Kommunfastigheter AB fram. Tillgänglighetsplanen inkluderade offentliga 
lokaler som kommunhuset samt skolorna. I och med planen åtgärdades lätt 
och enkelt avhjälpa hinder i offentliga miljöer och bostäder. LEBO har även 
lämnat ut en enkät till sina hyresgäster om de känner sig trygga i sitt boende.  

 

Mag- och tarmföreningen har flertalet gånger lyft frågan kring 
toalettsituationen på skolorna, toaletterna är smutsiga och i dörrarna finns 
öppningar. Mag- och tarmföreningen upplever att de inte fått tydliga svar när 
frågan tidigare lyfts på rådet. Av den anledningen har LEKO bjudits in. Britt 
Andersson, LEKO, svarar att i och med nybyggnationen av Hidinge skola 
försågs skolan med många toaletter med en genomtänkt, lite avsides, 
placering. Toaletterna är försedda med heltäckande dörrar. När det gäller 
befintliga skolor i kommunen har inga stora pengar lagts ned på 
ombyggnationer av toaletter eller liknande då man i dagsläget planerar för 
framtiden för skolorna i Lekeberg. 

Mag- och tarmföreningen har tagit fram en kravspecifikation för toaletter (se 
bilaga) som delas ut till samtliga deltagande på mötet. Se bilaga. 

Britt Andersson, LEKO, påpekar att Mag- och Tarmföreningens 
kravspecifikation även kan vara bra att sprida till lokalvården.  

För förskolorna finns ett helt annat tänk när det gäller placering av toaletter 
och dörrarnas utseende.  
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Utöver toaletterna i skolorna finns andra toaletter i kommunens allmänna 
utrymmen som bör ses över. Exempelvis toaletten vid Linden som luktar illa.  

 

Medskick från Kommunala tillgänglighetsrådet: 

Informationen vidarebefordras till tekniskchef Mats Turesson som är 
lokalansvarig att de kan finnas delar som lokalvården behöver tänka på.  

 

Övrigt 

Porttelefoner – Porttelefonerna på Kastanjen fungerar inte tillfredsställande 
för personer med nedsatt hörsel. Kontakt har upprättats mellan Leko och den 
boende. Systemet är gammalmodigt och Leko tar med att behov finns av en 
bra porttelefon. När det gäller vilka system som fungerar kan hörselombuden 
tillfrågas.  

 

Huskurage - Ordförande berättar om ”huskurage” som handlar om att minska 
våld i nära relationer och hur du ska agera som granne när det är oroligt i ditt 
bostadsområde. 

 

Brandlarm - Samtliga boenden i kommunen är försedda med brandvarnare 
och varje rum utgör en brandcell. Furuhöjden och Björken har brandlarm.  

 

§ 33  

Trygghetsvandringar  
 

Frågan kring behov av nya trygghetsvandringar som lyftes på föregående 
möte med Tillgänglighetsrådet tas upp på kommande folkhälsoutskott i 
december. Som fastighetsägare önskar även Lebo/Leko vara med vid 
Trygghetsvandringarna.  

 

§ 34 

Brottsförebyggande arbete i kommunen  
I Lekebergs kommun diskuteras brottsförebyggande åtgärder i hög grad och 
Lekeberg är bäst i länet när det gäller brottsstatistik. För att öka tryggheten, 
genomföra brottsförebyggande åtgärder samt brottsbekämpning i samverkan 
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undertecknar Lekebergs kommun samt Polisen en sk. Samverkans-
överenskommelse för åren 2016-2017.  

Från hösten 2017 kommer polisen ha sina lokaler i kommunhuset och 
kommunen kommer ta över viss del av polisens administrativa jobb.  

 

 § 35 

Sammanträdestider 2017 
 

Följande sammanträdestider för 2017 föreslås:  

22 februari, 3 maj, 6 september samt 15 november. 

 

Ordförande föreslår att mötet 22 februari flyttas till den 15 februari. 

 

Beslut 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet fastställer mötestider för 2017 till 15 februari, 
3 maj, 6 september och 15 november, kl. 10-12.  

 
 

§ 36 

Funktionshinderföreningarna frågor 
 

Sydnärkes byggnämnd 

Svårigheter att rekrytera ny chef till förvaltningen. Dessutom har ytterligare 
en ingenjör har sagt upp sig.  

I övrigt är det många byggnationer på gång, bland annat byggs nya lägenheter 
i norra Fjugesta.  

 

Mag- och tarmföreningen 

Överlämnar sin kravspecifikation för toaletter.   
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De handikappades riksförbund 

Rapporterar från seniordagen 11/10 i Lekeberg. Frivillig organisationerna lade 
ned mycket jobb och från kommunen var Folkhälsoteamet representant. Bra 
uppslutning med ca. 120-130 personer.  

Inväntar trygghetsvandringen, påpekar att en kraftig lutning på trottoarerna 
är bra för vattenavrinning men inte bra för de som går med rullatorer. Viktigt 
att tänka på att inte lägga snö på handikapplatserna.  

 

Region Örebro län 

Inget att rapportera. 

 

Kultur- och bildningsnämnden 

Inget att rapportera. 

Dock har Michael Larsson undrar om det finns någon stans i kommunen att 
hämta sand? 3 december, kl. 10-13, ges kommuninvånare i Lekeberg möjlighet 
att hämta sandningssand vid norra sidan om Klaessonhuset på Vallgatan 
 

Väntjänsten  

Väntjänsten upplever vissa problem med samlingssalen på Linden, det är ofta 
stökigt och smutsigt på borden samt inga batterier i teknisk utrustning som 
ljudanläggning.  

 

Medskick från Kommunala tillgänglighetsrådet 

Städning och tillsyn av lokalen måste bli bättre. Det bör även finnas en 
hänvisning kring vart man som gäst ska vända sig om man upplever problem. 

 

Vård och omsorgsnämnden 

I och med att det nya LSS-boendet blir klart för inflytt i nya lokaler under 2017 
och därmed flyttar sin verksamhet från Oxelgården frigörs SÄBO-platser där. 

 

Då det varit problem med leverantören av matlådor tar, från och med i höst, 
centralköket över leveransen. Matlådorna levereras måndag, onsdag och 
fredag via hemtjänsten ut till de boende. 
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Det finns nu tillgängligt Wifi på äldreboendena, frågan väcktes i en motion. 
Man arbetar vidare med att det även ska finnas Wifi i de allmänna lokalerna.  

 

Det pågår diskussioner inom vård- och omsorg kring ett nytt Särskilt boende. 
Ett privat företag har kontaktat kommunen och vill bygga ett särskilt boende i 
södra delen i Fjugesta för kommunal drift. Förnärvarande pågår även 
utredning kring Linden. Inga beslut är fattade än.   

 

Vård- och omsorgsnämnden kommer i december formellt besluta om att 
ändra namn till Socialnämnden. 

 

Hörselskadades riksförbund 

Föreningen har genomfört ett hörselcafé där kommunens hörselombud 
deltog. Arrangemanget var mycket uppskattat och många kom. En önskan 
från föreningen är att ett likadant hörselcafé ska genomföras i vår. 
Representanterna från förvaltningen i rådet får i uppdrag att be tf. 
förvaltningschef Gustav Olofsson ta kontakt med föreningens ordförande 
kring detta. 

 

När det gäller samlingssalen i Linden saknas en instruktion för 
ljudanläggningen samt en kontaktperson vid de tillfällen man har problem. 
Hörselförbundet har också önskan att det ska finnas tillgång till Wifi i lokalen.  

 

Medskick från Kommunala tillgänglighetsrådet 

Samlingssalen Linden kompletteras med instruktioner kring ljudanläggningen 
och kontaktuppgifter till ansvarig person.  

Wendla Thorstensson och Michael Larsson tar med sig frågan kring Wifi i 
allmänna lokaler till IT nämnden. 

 

Fråga: Hur är ser det ut med anhörigstöd/konsulent i kommunen? 

Representanter från vård- och omsorgsnämnden tar med sig frågan och 
redovisar till kommande möte 15 februari. På socialtjänsten finns en person 
som arbetar som anhörigstödjare. Information finns på hemsidan. Hur finns 
informationen till de som inte har internet? 
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Kommunstyrelsen 

Kommunens budget antas på kommunfullmäktige i slutet av november. Bland 
annat föreslås: 

 Höjning av skattesatsen i kommunen med 1 kr vilket är mest i landet. 
Det ger kommunen 11 miljoner mer/år.  

 Höjning av VA-taxan  

 Ombyggnation av biblioteket  

 Satsning på ipads i skolan 

 Förstärkning av budget för vård- och omsorg 

 Förskola med fyra avdelningar.  
 

Övrig information: 

Kommunen har antagit en ny Allergi och astma policy.  

 

Lekebergs kommun ligger på 39 plats i företagsrankningen.  

 

Invånarantalet i kommunen ökar, + 183 personer i år. (tot 7668 personer).  

 

Ny bosättningslag kom i mars 2016 och innebär att hela Sverige ska ta emot 
kommunplacerade. Måste vara placerade i kommunen och bo här. I år har 
antalet för Lekebergs kommun varit 31. Antalet ensamkommande barn har 
minskat något under året.  

§ 37 

Mötet avslutas 
 

Ordförande avlutar mötet. Nästa möte är 15 februari 2017. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


