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§1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Carina Toro-Hartman hälsar ledamöter och ersättare välkomna till
mandatperiodens första sammanträde i KHR. Sammanträdet öppnas.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§3. Upprop och presentationsrunda
Ordförande, sekreterare, ledamöter och ersättare presenterar sig och den organisation
alternativt det politiska parti de tillhör.
§4. Val av justerare
Till justerare föreslås och väljs Christer Johansson, DHR.
§5. Val av vice ordförande
Till vice ordförande föreslås och väljs Christer Johansson, DHR.
§6. Information om reglemente, rutiner och arvodesregler
Sekreterare Jonas Andersson går igenom nuvarande reglemente för KHR, samt ett förslag till
namnändring av rådet. Oberoende av varandra har rådets referensgrupp, KHR-R och
nytillträdda ordförande/sekreterare föreslagit en liknande ändring. Sekreterare föreslår
namnbyte till KTR, Kommunala tillgänglighetsrådet. En följd av föreslagen ändring är att
reglementet behöver revideras. I en revidering ändras namnet, samt förslagsvis, att begreppet
handikapp genomgående byts ut till tillgänglighet (exempelvis handikapperspektiv –
tillgänglighetsperspektiv), och begreppet handikapporganisationer byts ut mot
funktionshindersorganisationer, som är den term som används nationellt och av statliga
myndigheter. Rådet gillade föreslagna ändringar. En logisk följd av föreslagen namnändring
är att rådets referensgrupp, KHR-r hädanefter blir KTR-r. Sekreterare skriver fram en
tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige, som är den instans som slutgiltigt beslutar om
revidering av reglementet.
Referensgruppen KHR-r, fortsatt KTR-r, har möjlighet att spela in frågor till det arbetsutskott
som finns i rådet. Under möte i arbetsutskottet fastställs dagordningen för nästkommande
sammanträde. I arbetsutskottet deltar ordförande, sekreterare, vice ordförande Christer
Johansson, DHR samt Inger Göransson, HRF och Ing-Marie Wessén, RTP.
Sekreterare redogör kort för de arvodesregler som gäller. För ledamöter och ersättare utgår
från och med 2015 ett grundbelopp om 457 kr för ett upp till tre timmar långt sammanträde.
Milersättning utgår med 18,50 kr/mil. Eventuella kvitton för parkeringsavgift för bil lämnas
till sekreterare.
Arvodeslistor ska tillhandahållas av sekreterare i samband med sammanträde.
Närvarande ledamöter signerar blanketten med initialer innan sekreterare tar den vidare till
kommunens kansliavdelning för vidare hantering och utbetalning.
§7. Föregående minnesanteckningar
Föregående protokoll, från sammanträdet i december, gås igenom av ordförande.
Sekreterare hör med föregående sekreterare vad som har gjorts och inte av §6-9.

Anteckningarna från kommande sammanträden ska hädanefter kallas för protokoll (och inte
som i rubriken för denna punkt, minnesanteckningar), för att undvika missförstånd.
§8. Information om ombyggnaden av konserthuset ur ett tillgänglighetsperspektiv
Sven Gunnarsson, arkitekt från White arkitekter, berättar om ombyggnaden av konserthuset ur
ett tillgänglighetsperspektiv. Svens presentation bifogas protokollet i sin helhet.
§9. Tillgänglighetsrapport, Access city award 2014
Per-Anders Öhrn, Centrum för tillgänglighet, redogör för det konsultuppdrag han hade för
kommunen, och dåvarande programdirektör för programområde samhällsbyggnad Clas-Göran
Classons räkning 2014. Per-Anders går igenom slutsatserna av arbetet, såsom presenterade i
den rapport han nyligen har presenterat för politikerna i kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt, KSU.
Per-Anders presentation bifogas protokollet i sin helhet.
§10. Ändrade öppettider och införande av tonval på Servicecenter
Sekreterare läser upp den information som har ställts till rådet från verksamhetschefen för
Servicecenter, Patric Klaremo, angående ändrade öppettider och införande av tonval hos
kommunens Servicecenter. Informationen biläggs protokollet i sin helhet.
§11. Inkomna skrivelser från KHR-r angående handikapparkeringsplatser
De inkomna skrivelserna kring handikapparkeringsplatser skickas vidare till tekniska
nämnden och kommunstyrelsen för vidare hantering.
§12. Hemställan till kommunstyrelsen angående kvalitetsutvärdering av färdtjänsten
Skrivelsen lyfts till kommunstyrelsen som hemställan.
§13. Uppföljning av tidigare ärenden: hörselslingan i Karlslunds motionscentral samt
”nätbrum” hos Servicecenter
Sekreterare återkommer med mer information i ärendena så snart han har fått tillbörliga svar
från kommunens lokalförsörjningsavdelning, antingen via e-post eller som återkommande
ärende under nästa sammanträde.
§14. Information om ”miljonen” för tillgänglighetsanpassningar
Bakgrunden och regelverket som omgärdar den så kallade ”miljonen” för
tillgänglighetsanpassningar gås igenom av sekreterare. Rutinen har framtagits och fastställts
av föregående sekreterare och ansvarig programekonom för samhällsbyggnadsområdet.
Befintlig, nu gällande PM, biläggs protokollet i sin helhet.
För 2015 finns 2.344 miljoner kronor att nyttja.
Förslag – inkludera även de kommunala bolagen – varför är dessa exkluderade?
Förändra reglementet? AU kikar på en revidering till nästa sammanträde, då ärendet lyfts på
nytt.

§15. Kommande sammanträdestider
Kommande sammanträdestider är som följer:
KHR AU, 24/3 klockan 10.00-12.00
KHR, 9/4 klockan 9.00-12.00
Dagordning med lokal kommer i sedvanligt utskick.
§16. Övriga frågor
Märkning av betongpelare vid Marieberg galleria
Dessa pelare upplevs som osynliga för personer med dålig syn och borde därför märkas med
någon färg, så som har gjorts i andra städer, liksom allt som är genomskinligt (glas/plast)
borde märkas i kanten. En skrivelse från rådet till centrumchefen föreslås. Beslut: ärendet
lyfts på nästa arbetsutskott.
Länstrafiken
SRS har kallats till Länstrafiken, som har problem med bussarnas displayer. En
ändringsbegäran är inlagd till systemförvaltaren. Införa nya kort. Kategori – bestäm från
början. Vuxenkort. Behöver aldrig trycka på någon knapp då. Ambition som finns.
Utropssystemet ska också förändras. Ska gå på realtid. Ledamoten återkommer till rådet om
hur det blir kring detta.
Utbildningsdag/studieresa
En gemensam utbildningsdag alternativt studieresa föreslås. Borås, som 2014 var den stad i
Sverige som utsågs till mest tillgänglig i de nationella uttagningarna till EU-kommissionens
tävling Access city award, skulle kunna vara intressant att besöka. Vad gör och har Borås som
inte Örebro gör och har? Frågan lyfts på nästa arbetsutskott.
Tydligare tjänstemannaansvar kring tillgänglighetsfrågor
Vice ordförande menar att denna fråga har lyfts kontinuerligt i rådet från 2008 och framåt.
Beslut: ordförande, sekreterare och AU tittar vidare på frågorna.
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