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§1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Carina Toro-Hartman öppnar mötet.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§3. Upprop och presentationsrunda
Sekreterare genomför upprop.
§4. Val av justerare
Carin Fremling föreslås och väljs till justerare.
§5. Föregående protokoll
Protokollet gås igenom av ordförande. Protokollet läggs till handlingarna.
§6. Då och så kommer tillgänglighetsfrågorna in i bygglovsprocessen
Sofia Lindén, avdelningschef, bygglov och Josefin Hane, bygglovshandläggare
Bygglovschef Sofia Lindén och bygglovshandläggare Josefin Hane presenterar sig. Sofia och
Josefins presentation biläggs protokollet i sin helhet. Sofia tar med sig vice ordförande
Christer Johanssons fråga om blankett/applikation för anmälan om enkelt avhjälpta hinder. I
nuläget är Servicecenter en kanal in även för denna typ av ärenden, liksom
synpunktshanteraren på Orebro.se.
§7. Syntolkning – vad är det?
Ewa Viktorsson, syntolk
Ewa presenterar sig och berättar om syntolkning. En syntolk förmedlar det som händer på
film, teater, evenemang, men som inte framgår av dialogen/talet (exempelvis miljöer, gester
och ansiktsuttryck). Vid syntolkning av film får bolagen sina filmer som filer. Ett separat spår
för syntolkning läggs då till. Mottagaren har en applikation i sin mobiltelefon. Livetolkning är
dock vanligare ännu. Under 750-årsfirandet i sommar kommer länsmuseet att arrangera
stadsvandringar, där en teckentolkas och en annan anpassas för synskadade. ABF har ett
konstprojekt igång med särskilt fokus mot dövblinda (”Kännbart”), där taktil konst kommer
att ställas ut på Länsmuseet, under 5 veckor i höst.
§8. Hemställan till KS ang. kvalitetsutvärdering av färdtjänsten
Sekreterare redogjorde för detta och för den rutin som finns för ärendeflödet KHR-KSnämnderna.
§9. Skrivelse ang. handikapparkeringsplatser
Sekreterare redogjorde för detta och för den rutin som finns. Ordf. och sekreterare ser över
flödet – det kanske inte bara är en programnämnd som bör ha skrivelsen.
§10. Skrivelse om teckenspråkig äldreomsorg
Inger Göransson redogör kort för skrivelsen. Beslut: skrivelsen skickas till programnämnd
social välfärd utan yttrande från rådet.
§11. Skrivelse om genomgång av teleslingor
Skrivelsen gås igenom av Inger Göransson. Beslut: kommunen bekostar en

utredning/genomlysning av läget. Delar av ”miljonen” används till att åtgärda bristerna. Rådet
hemställer åt kommunstyrelsen att göra en översyn som föreslaget.
§12. Uppföljning av tidigare ärenden:
-

Hörselslingan i Karlslunds motionscentral

-

Nätbrum hos Servicecenter

Sekreterare kollar läget ang. Karlslund på nytt och återkommer nästa sammanträde.
Sekreterare går igenom nuläget. En elinstallatör har varit i Servicecenters lokaler och gjort
mätningar. Ett arbete påbörjas under nästa vecka (13-17/4), där samtliga metalliska delar
kommer att jordas. Utifrån resultatet kommer man att ta ställning till nästa steg (hur man ska
gå vidare med ärendet).
§13. Gemensam studieresa till Borås
En gemensam studieresa till Borås, den svenska stad som lyftes fram i EU-kommissionens
tävling Access City Award, är föreslagen för att se hur tillgänglighetsarbetet bedrivs där.
Den tredje september föreslås för en sådan resa, där tolkar och assistenter är viktiga att få
med.
§14. Sammanträdestider för hösten
Datumen gås igenom av ordförande. Beslut:
AU: 8/9 klockan 10-12 samt 3/11 klockan 10-12
KTR: 22/9 klockan 13-16 samt 17/11 klockan 13-16
§15. Övriga frågor
Regelverket kring ”miljonen”
Sekreterare har mejlat chefsjuristen kring vilket tolkningsutrymme som finns - om något kring investeringar i fastigheter (kommunägda men sedan en tid tillbaka bolagiserade).
Sekreterare återkommer med svar till rådet via e-post.
Tillgänglighetspriset
Susanne Lindholm berättar att det förra året inrättades ett tillgänglighetspris i nämnden för
funktionshindrade. Då fanns önskemål från KHR om att priset istället borde lyftas till
kommunövergripande nivå, och inte bara avse LSS-brukare. Enligt vice ordförande Christer
Johansson fattades ett beslut i KHR förrförra mandatperioden att inrätta ett sådant pris på
kommunövergripande nivå, men detta har ännu inte gjorts. Beslut: priset delas fortsättningsvis
ut av KTR om Örebro kommuns tillgänglighetspris. Ordförandes vision: utdelning av detta
pris bör ske på Örebrogalan på samma sätt som övriga kommunala priser.
Servicen på Servicecenter/inläsningstjänst, m.m.
Vice ordförande tog för givet att det skulle vara möjligt att få protokoll på punktskrift,
Daisyskiva, m.m. hos Servicecenter, men fick nej till svar efter kontakt. Vice ordf. har
därefter tillskrivit verksamhetschefen för Servicecenter, som tog med sig frågan. Beslutas: en
formell skrivelse tas fram kring detta. Vice ordförande skriver och skickar sedan skrivelsen
till sekreterare för vidare hantering.
Möjlighet till syntolkning av idrottsevenemang i Örebro

2012 var SRF intresserade av syntolkning av ishockey. Bland andra Scandinavium har sådan
utrustning. Örebroporten har kontaktats, som sedan har beställt och installerat utrustningen
Själva lurarna finns i nuläget hos SRF. Frågan är dock vem som ska administrera själva
lurarna. Ordförande tar det med ordförande i fritidsnämnden. Sekreterare lovar samtidigt att
vara behjälplig med att informera om möjligheten via kommunens webbsida, när allt är klart.
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