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Kommunala tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2017-02-07
Närvarande
Politiker
Carina Toro Hartman (S), ordförande
Gun Carles tam Lewin (S)
Hanna Ljung (C) närvarande till 14:35 Ater 15:05
Övriga ledamöter
Anita Markbåge
Carin Fremling
Christer Johansson
Eva Rydmark
Inger Göransson
Ingmarie Wessen
Johan Sobelius
Ketty Winsryd
Miriam Strömquist
OscarBodin
Ove Nilsson

Frånvarande
Pia Delin Stadig (L)
Georg Barsom (KD)
UlrikaÖhm
Erika Andersson
Ann-Chatrin Petersson
Inbjudna gäster:
Lasse Lundberg, planerare trafikenheten

Sekreterare
Kerstin Gerdin Mann
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§1 Sammanträdets öppnande

§2 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkänns med följande tillägg: Karin Fremling berättar om sin resa till Nepal §14
§3 Upprop och presentationsrunda
N ärvarande ledamöter antecknas.
§4 Genomgång av föregående protokoll
Gås igenom och läggs till handlingarna.
Problem med p-platser för handikappade på Stortorget. Stadsbyggnad är inkopplad på det.
§5 Val av justerare
Miriam Strömquist
§6 Information av Lasse Lundberg, planerare trafikenheten

1.

Busshållplatser
Lasse har ansvar för persontrafikfrågor samt tillgänglighetsfrågor. Alla hållplatser ska
tillgänglighets anpassas och i dagsläget är 40 klara av de totalt 525 som finns. Arbetet görs
ihop med Tryggare Sverige för att det ska vara tryggt på och omkring hållplatserna. Ett
exempel är att ta bort hinder på hållplatserna man tittar även på tillgängligheten på bussarna.
Lasse har varit ute med två blinda tjejer från Örebro universitet för att inventera
tillgängligheten.
Kostnaden för att anpassa en hållplats ligger mellan 200-300 tusen och det är budgeterat för
att iordningställa 10-12 hållplatser/år.
Frågan är komplex vad det gäller busshållplatserna då det är 25 % reklamfinansierat 50 %
Region Örebro län 25 % Örebro kommun som äger dem. Under vecka 7 ska Lasse ha ett
möte med Region Örebro län om trygghet på bussarna. Som det är i dagsläget så är Region
Örebro län huvudman för NOBINA.
Olof Palmes torg är en prioriterad hållplats som ska göras i ordning. Det som ska åtgärdas är
kontrastplattor, belysning, kantstenar och ljus. Uppropen på hållplatserna tittas det också på.
En fråga som lyftes var att det inte längre står på displayen när landsorts bussarna avgår. Lasse
tar med sig frågan och återkommer med svar. Även hållplatsen vid slottet/Järntorget är
prioriterad vad det gäller trygghet och tillgänglighet. Det är många tillbud på Järntorget och
även här arbetar man ihop med Tryggare Sverige. Nu arbetas det med att ta fram en modell
som man ska jobba efter.
Lasse vill ha input om vilka hållplatser som inte fungerar.
På resecentrum där man köper biljetters finns det en apparat som talar om vilken hållplats
man ska till. Region Örebro län har satt upp den. Kommunen driver på att det ska komma en
likadan till Järntorget nu när tekniken finns. Ytterligare en frågeställning framfördes om
displayerna på hållplatserna för personer som är döva/hörselskadade om hur det är tänkt med
det.
En annan fråga som lyftes var att om samtrafiken kommer att återinföras. Lasse berättar att
det har gjorts en utredning och där ligger det med förslag till förändringar.

2.

Flextrafiken
En säkerhets fråga vad det gäller Flextrafiken framfördes under mötet. Går det på något sätt
att markera på gatan att det är en hållplats? Ofta står det bilar parkerade på dessa hållplatser
vilket resulterar i att bussen får stanna och ta upp och släppa av passagerare på gatan. Man
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har försökt att införa parkerings förbud på dessa platser men det förbudet är överklagat. Lasse
tar med sig frågan.

3.

Riksfårdtjänst och färdtjänst
En fråga uppkom om att det tidigare fanns riksfärdtjänst men det ändrades till att man nu i
första hand ska åka kommunalt med buss eller tåg med hjälp av en ledsagare men att det ser
olika ut i landet. Enligt Lasse så ska riktlinjerna vara likadana i hela landet men ska ta reda på
hur det ser ut och återkommer med svar till KTR och är det så att man absolut inte kan åka
kommunalt får man som tidigare ansöka om riksfärdtjänst.

En inventering är påbörjad för att kartlägga de i dagsläget 400 farliga platser som de som kör
färdtjänst har rapporterat in. Det handlar om att det är för trångt för att vända så chauffören
får backa ut över cykelbanor och att det körs långa sträckor på cykelbanor för att komma
fram.
Man ser även över tillgängligheten vid olika boenden och dagliga verksamheter. Dessa faror
ska byggas bort och man ser över hur man ska förebygga olycksrisker. Lasse vill gärna ha in
råd ifrån KTR. Det finns inte budget att göra om alla platser på en gång så det kommer att ta
lite tid.
Är det fortfarande likadant att särskoleelever betalar för sina resor till fritids eller är de resorna
kostnadsfria? Om dessa resor kostar hur betalar eleven, är det kontant? Det är en fråga som
ligger på myndighetskontoret och den kan Lasse inte svar på.
Vem äger frågan om färdtjänsten? Lasse svarar att det är Region Örebro län som beslutar om
den men Örebro kommun kan vara med och påverka. Missnöje med färdtjänsten kommer till
kommunen. Resandet med färdtjänst har minskat men kostnaderna har ökat mycket. Det är
likadant i andra städer. En förklaring till det kan vara att antalet tomkörningar har ökat det vill
säga att man beställer färdtjänst men man genomför inte sin resa.
Då det är kommun som bestämmer över taxorna för färdtjänst är det då rimligt att det kostar
80:- tur och retur med färdtjänst när det kostar 18:- med buss om man åker hem inom ett
visst antal timmar? En representant i rörelsegruppen har gjort en jämförelse med
Östergötland där det kostar lika mycket att åka färdtjänst som att åka buss. Vill även att det
ska finnas olika möjligheter att betala sin fårdtjänstresa, likadant som på bussen. För en tid
sedan var det dubbelt så många överklaganden rörande färdtjänsten jämfört med närliggande
län. Vem i kommunen handlägger taxeförändringar? Lasse tar med sig frågan och återkommer
om det.
( C ) ställde en fråga om hur kollektivtrafikenheten underlag för hur taxorna tas fram. Lasse
tar fram det till nästa KTR möte

§7 Studieresa till Linköping 19 april 2017. Föredragande Christer Johansson
KTR informerades om den kommande studieresan. Programmet tillsammans med inbjudan kommer
att mejlas ut. Det blir en webanmälan inom kort där mer information finns. En handikappanpassad
buss är beställd.
Eva Rydmark berättade om resan som KTR gjorde till Borås och att den var jättebra.
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§8 Utdelning av KTR:s tillgänglighetspris
Till 2016 års pris kom det bara in fyra nomineringar och referensgrupperna uppmanas att ta upp
frågan och be dem nominera. Till priset för 2017 ska det förtydligas om vika kriterier som gäller och
nomineringsperioden kommer att vara under hösten 2017. Närmare datum kommer. Priset för 2016
kommer att tilldelas Sture Kvist för sitt ideella och mångåriga arbete med bowlingklubben Qvirre.
Priset kommer han att tilldelas på Kommunfullmäktigesmöte 29 mars klockan 9. Alla som vill komma
är välkomna då.
Det fördes en diskussion om var priset ska delas ut och förslag som framfördes var på Örebro galan.
Ordförande informerade om att de varit i kontakt inför förra årets utdelning med de som förestår
galan men det var inte ett så bra alternativ då det delas ut så många andra priser då så detta riskerar att
försvinna i mängden och inte få så stor uppmärksamhet.
En åsikt som framfördes var att det blir en tydligare uppmärksamhet om priset delas ut på
Kommunfullmäktiges möte och att media skulle bevaka det.

Beslut: att det ska delas ut på Kommunfullmäktiges sammanträde
§9 Säkerhetskontroll av handikapptoaletter. Föredragande Christer Johansson
Denna skrivelse kommer efter det att det inträffade en tragisk dödsolycka på en handikapptoalett i
Malmö då alarmknapparna inte fungerade.
Beslut: att skrivelsen skickas till Tekniska nämnden tillsammans med dagens protokollsutdrag och ber
om svar innan nästa möte 4 april på den frågan
§10 Bemötande och ekonomihantering i bostäder med särskild service.
Det finns en visselblåsarfunktion i Örebro kommun och telefonnumret till den är 019-21 10 69. Man
kan vara anonym och ringa ifrån dolt nummer men uppger man sitt namn och telefonnumret är
synligt så noteras det. Sekreteraren redogjorde för dokumentet som även finns på www.orebro.se som
heter Riktlinjer för hantering av brukares privata medel
§11 Ljudmiljön i skolan och efterklangsmätning i klassrum. Föredragande Inger Göransson
En skrivelse är gjord av hörselskadades förening i Örebro och med hörselskadades förbund. De driver
frågan om ljudmiljön i skolan. De hade även en två dagar om information om detta och den dagen
som beslutsfattare bjöds in fick den ställas in då det inte var så stor uppslutning.
En fråga som ställdes var hur det ser ut i andra kommuner?

Beslut: att överlämna de båda skrivelserna till Kommunstyrelsen tillsammans med protokollsutdrag.
Ber om sista datum för svar.
Medicingruppen framförde att man vill att man mäter elmiljöerna i skolorna och representanterna får
till uppgift att göra en skrivelse till nästa KTR som är 4 april.

§12 Tillgänglighetsstrateg för enbart fysisk tillgänglighet. Föredragande Carina Toro
Hartman
Carina har haft ett möte med Anne Pettersson, strateg som sitter på stadsbyggnad och hon jobbar
med den fysiska tillgängligheten. Carina har varit i kontakt med Annika Rolland som är chef på
kommunikation och samhällsutveckling om KTR och handlingsplanen som är påbörjad.
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( C) vill se att det görs en uppföljning och utvärdering av handlingsplanen så att det är rätt saker man
gör.

§13 Fråga från FUB: Hur har statliga utvecklingsmedel använts i Förvaltningen för
funktionshindrade och resultatet av satsningar?
Ett svar har inkommit ifrån förvaltningschef Sofia Petterson på förvaltningen för funktionshindrade
och som lästes upp på mötet.
Förvaltningen beviljades 750 tkr alla varpå alla medel används till nedanstående.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kompetensstrategier och säkerställer att det finns möjlighet
att genomföra valideringsinsatser för de medarbetare som inte har rätt grundkompetens.
Under 2016 har 16 medarbetare (kvinnor 11 och män 5) via Va!ideringsverkstan har via CVÖ påbörjat
sin validering. Dessutom har vi avtalat med Komvux som säkerställer validering under hösten 2016,
avtalet reglerade 2 startgrupper. Grupp 1 startade i sept 2016 där 25 medarbetare bereddes plats (5
avhopp, 15 kvinnor varav 1 avhopp, 10 män varav 4 avhopp). Grupp 2 startade i december 2016 där
30 medarbetare bereddes plats (15 kvinnor och 15 män)
§ 14 Resa i Nepal. Föredragande Carin Fremling
Carin höll ett intressant fördrag om sin resa och projektet FUB Örebro driver sedan 2012. KTR fick
se ett fint bildspel ifrån resan.

§15 Handläggning av ärenden från Kommunala tillgänglighetsrådet. Föredragande Inger
Göransson
Inger har varit i kontakt med en av kommunsekreterarna angående skrivelser som är gjorda och
skickade till Kommunstyrelsen för handläggning. De har blivit hanterade som har anmälningsärende
och sedan lagda till handlingarna på Kommunstyrelsens beredningsmöte.
Beslut: att skicka den handling som KTR beslutar om tillsammans med ett protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen och med ett sista datum då KTR ska ha ett svar.
Beslut: att göra en skrivelse till Lennart Bondesson om vem ska vara mottagande tjänsteman
§16 Begäran från KTRr att ingå i en referensgrupp i arbetet med handlingsprogram för
tillgänglighet
Frågan diskuterads och det vore bra att ta fram en lista över de olika referensgrupperna och
kontaktpersoner som den kommande tjänstemannen kan ta kontakt med när det gäller arbetet med
handlingsplanen.
Carina återkommer med information om vilken tjänsteman som kommer att jobba med
handlingsplanen.
Beslut: att bifalla begäran och att referensgrupperna utser kontaktpersoner KTRr ingår

§ 17 Ansvaret för kommunens hörseltekniska utrustning. Föredragande Carina Toro Hartman
Carina har varit i kontakt med Robert Österlund, enhetschef som meddelar att det är begärt en
förlängning av avtalet. Det ska ses över hur det ser ut i dagsläget och en kontaktperson i kommunen
kommer att tillsättas.
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§ 18 Övriga ärenden.
•

Skrivelse från FUB, utkast om kontaktpersoner och ledsagare inom kommunen. Frågan bordläggs
till mötet i april.

§ 19 Nästa sammanträde 4 april 2017 13-16 på Rådhuset i lokal Kupolen

§20 Mötet avslutas

Justera/l;_z2017

Ordförande
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