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Närvarande
Carina Toro Hartman
Tommy Krångh
Inger Göransson
Ing-Marie Wessen
Christer Johansson
Carin Fremling
Pia Delin
Miriam Strömquist
Georg Barsom
Gun Carlestam Lewin
Ewa Rydkvist
Johan Sobelius
Erika Andersson
Frånvarande:
Hanna Ljung
Ulrika Öhrn
Inbjudna gäster:
Lennart Jansson. Örebro Paraidrottsförbund
David Fasth, Idrottsutbildarna
1. Sammanträdets öppnande och upprop
Ordförande Carina Toro Hartman öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av justerare
Pia Delin föreslagen och accepterar
3. Godkännande av dagordningen
4. Genomgång av föregående protokoll.
Ordförande går igenom föregående protokoll. Mötet beslutar att protokollet
kan läggas till handlingarna med föreslagna ändringar. Anmälan av
föregåendeprotokollet från 2017-11-21.
Skrivelse från Jessica Ekenbring bifogas
Bilaga 1
5. Anmälan av övriga frågor.
6. Inbjuden gäst Lennart Jansson och David Fast
Gästerna representerar vinnaren av Tillgänglighetspriset 2017.

De presenterade projektet Inspelet för ledamöterna. En fråga man ställde sig
innan projektets start var: Får alla möjlighet till idrott?
20 % av ungdomar i åldern 13-18 anger att de har minst en
funktionsnedsättning. Personer som har funktionsnedsättning idrottar i
mindre utsträckning och utbudet är i mindre omfattning. Dåligt bemötande
gör att fler avstår att idrotta. Gästerna presenterade en ny arbetsmodell, den
klassiska modellen för idrott är pyramidmodellen där motionären och
barnidrotten är basen och i toppen finns elitidrott. I projektet ställde man sig
frågan om alla ska passa in i idrotten eller om idrotten ska passa individen.
Om man utgår från den sista frågan f'ar man ett nytt perspektiv på individens
möjlighet att delta i idrottsutövande. Man ska kunna erbjuda aktiv idrott hela
livet, en idrott för alla. Idrott i dag är fyrkantigt uppbyggt och det finns gott
om normer.
Projektets ide var att utgå från individen, inte gruppnivå
Fokusera på vad personen vill och kan göra och att be personen visa och
berätta och man vill skapa förtroende och en relation mellan ledare och
individ och att ledaren ska bilda sig en egen uppfattning. Inom projektet har
man tagit fram en modell med som kallas "Trappan"
Sammanlagt har 360 ledare har gått en 3 timmarsutbildning i Örebro Län
Inbjudan till KF 28 februari där representanter får ta emot priset
Bilaga2 PPT

7. Presentation av samordning av den fysiska tillgängligheten och förslag
på arbetsbeskrivning
Rådet uttryckte stor nöjdhet över skrivelsen och förslaget på
arbetsbeskrivning.
Eva-Li Skog är ansvarig och kommer att arbeta 20 % med frågan och
kommer till nästa råd. Patrik Kindström är hennes enhetschef.
Funktionshinderrörelsen var oroliga om 20% kommer att räcka och föreslog
att andelen 20 % ska utvärderas efter 1 år.
Bilaga 3
8.

De viktigaste kriterierna för bästa möjliga tillgänglighet.
Sammanställning från föreningarna. Utdelat till ledamöterna
Inger Göransson informerade om syftet med kriterierna

9. Tillgängligheten i Kulturkvarteret
Information från möte med arbetsgruppen för Kulturkvarteret.
Arbetsgruppen ville försäkra sig en certifierad sakkunnig i tillgänglighet skulle knytas till
arbetet. Nina Zita är inköpt konsult som deltar kontinuerligt. KTR kommer att få en inbjudan
till arbetsgruppen. Utifrån mötet upplevde referensgruppen att tillgänglighetsfrågor är jämlika
enligt byggbestämmelser men att man var oroliga över att för få handikapparkeringar kommer
att få plats och var av - och påstigningar för funktionsnedsatta ska kunna ske säkert.
KTR kommer fungera som referensgrupp.
10. Synpunkter på Förslag till idrottspolitiskt program, information.
Förslaget har diskuterats i AU och synpunkter har skickats in.
Se bilaga 4.

11. Angående avgift för färdtjänst, förslag till skrivelse att sändas till KS.

Ing-Marie Wessen redogör förslaget på skrivelse och uttrycker att formuleringen port till port
är mycket olycklig. Skrivelsen har tagits upp i referensgruppen som har beslutat att skriva en
skrivelse där man konstaterar att kostnaderna som finns i svaret inte stämmer. Rådet anser att
man ska likställa färdtjänsttransporter med kollektivtrafik och kostnaderna ska vara likvärdiga.
Om detta skulle ske skulle det kosta 5 miljoner. Christer har skrivit ett svar till Kenneth
Nilsson. Se bilaga 6.
Beslut: Bilaga 5 skickas till KS

12. Tillgänglighet för alla.
Skrivelser från Alzheimerföreningen och Elöverkänsligas förening.
Förslag: Föreningarnas synpunkter ska ingå i Handlingsplanen för tillgänglighet. Bilaga 6 och
7.
Beslut: enligt förslaget

13. Stöd till Örebrokompaniet att göra aktiviteter och event tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.
Inger Göransson redogjorde för möte med Örebrokompaniet ang tillgänglighet för evenemang
och event som de anordnar. Örebrokompaniet hade stor förståelse för frågorna men
kostnaderna för detta har inte Örebrokompaniet täckning för i sin nuvarande budget. Det
behövs tillskott från Kommunstyrelsen för att kunna genomföra tillgänglighet.
Förslag till skrivelse till KS, bilaga 8.
Beslut: Enligt förslag

14. Återkoppling från Georg Barsom, ordförande i Nämnden för funktionshindrade,
angående effekter/konsekvenser utifrån minskad budgetram.
Uppdrag till AU: att bjuda in nya förvaltningschefkring situationen kring personer inom FFF
samt en skrivelse. Bordlagt till nästa möte

15. Tankar, förslag och ideer kring årets investeringar för att tillgängliggöra den fysiska
miljön, den s.k. miljonen.
Finns förslag på ramp vid trapporna vid Wasakonditoriet, finns ytterligare förslag skicka till
ordförande

16. Övriga frågor
Anmäld av Gun Carlestam -Lewin
Hörselslinga i Länsteatem fungerar inte tillfredställande och när man påpekar detta finns inte
förståelse för problematiken. Det finns frågetecken när det gäller bemötande från personalen
när man frågar om det finns hörselslinga. Är anmält till HRF. Inger Göransson informerade att
HRF också arbetar med frågan. Eftersom Länsteatem i Örebro till största del ägs av Region
Örebro län bör frågan lyftas i Regionrådet

Anmäld av Pia Delin
Projekt UUA; Universellt utformade arbetsplatser. Inom arbetet ska man ta fram en modell och
metod för hur arbetsplatser kan rekrytera personer med funktionsnedsättning. Länk till
information om projektet hittar du här: UUA.
Pia informerade att hon deltar i projektet på ideell basis och ska återkoppla arbetet till rådet.

Anmäld av Inger Göransson

Inger berättade om Karlslundgårdens referensgrupp. Deltagare är PRO,
Pensionärsrådet, DFÖ, LFE. Hon upplever att man är lyhörd för deltagarnas
synpunkter.
17. Nästa sammanträde
18 april, 13.00-16.00 Rådhuset, Kupolen
18. Avslutning

Vid pennan: Tommy Krångh, sekreterare KTR
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