Kommunala Tillgänglighetsrådet
Protokoll 2019-09-24
Diarienummer: 403/2019

1. Ordförande hälsar alla välkomna!
2. Närvarande ledamöter var Carina Toro Hartman, Inger Göransson, Ing-Marie Wessen, Ketty
Winsryd, Håkan Larsson, Anita Markbåge, Pär Ljungvall, Carina Eriksson, Christer Johansson,
Pia Delin, Georg Barsom, Linnea Lorinius, Mikael Karlsson, Ove Nilsson, Pär Ljungvall och
Tommy Krångh
Anmält förhinder: Sara Ishak, Kemal Hoso, Lena Fernström, Heléene Torstendotter, Magnus
Gustavsson, Miriam Strömquist
3. Till justerare valdes Christer Johansson
4. Anmälan av övriga frågor. Anita Markbåge anmäler en övrig fråga samt att Christer
Johansson har tagit fram en omvärldsbevakning av hur andra kommuner hanterar
högkostnadsskydd som delades ut på mötet.
5. Godkännande av dagordningen med tillägg att Ullis Sandberg kommer 15.30,
6. Föregående protokoll
Lades till handlingarna med tillägget att Tommy Krångh fick i uppdrag att kontakta Region
Örebro län angående färdtjänstgaranti,
7. Inbjudna gäster:
a) Mimmi Beckman, Lekmiljö i Stadsparken och Stora Holmen kl. 13.15
Mimmi Beckman presenterade ett förslag för KTR hur man med medel från KTR
skulle kunna bygga de nya lekmiljöerna. PPT bifogas 1
b) Nils Kjellman, ansvarig projektledare, Örebroporten och tillgänglighetskonsult Nina
Zita kom och presenterade hur arbetet med Kulturkvarteret framskrider.
Arbete fortskrider enligt plan och kontakt med tillgänglighetskonsult sker när det
finns ändringsbehov i byggnationen. Något som har förändrats sedan
ursprungsförslaget är entrén till Kulturkvarteret. Tidigare förslag innehöll en lösning
med snurrdörrar vilket ledde till problem med risk för att vatten kom in i fastigheten.
Lösningen nu är dörrar som kan öppnas med armtryck på en öppnare. KTR ställde
frågan om hur tillgängligheten utanför som cykelbanan närmast Svartån och på
vägen utanför kommer att se ut. KTR uppdrar till Linnea Lorinius att undersöka
tillgänglighet.
c) Ingela Berndt, trafikplanerare och Peter Grönlund, trafikingenjör från Örebro
kommun redovisade arbetet med elsparkcyklar. Idag finns ingen lag som reglerar

hantering och användande av dessa. Örebro kommun avser att ta fram en
avsiktsförklaring med företag som beskriver hur elsparkcyklar ska användas i de
centrala delarna av Örebro. Eftersom cyklarna innehåller mjukvara kan man styra var
de kan parkera och hur fort de får köra inom vissa zoner. Man kan också påverka
användandet genom att ha olika taxor beroende på var man parkerar cykeln. Bilaga
ppt
8. Ärenden från arbetsutskottet
a) Ramp vid Edwalls ur
Linnea Lorinius informerar om nuläget.
En arbetsgrupp på Stadsbyggnadskontoret är skapad för arbetet. EON ska gräva för
att lägga i rör för fjärrkyla. Finns ett förslag på en ramp med en maximal tillåten
lutning (enligt bbr). Skiss bifogas till protokollet. George Barsom tar upp problemet
för lastbilar som idag har svårt att manövrera i de smala utrymmena. Idag får
lastbilar använda trottoaren för att komma fram. Förhoppningsvis ser man på en
lösning då arbetet görs. KTR uppdrar Linnea Lorinius att kolla upp planerad tidsplan
för arbetet.
b) Internet på Äldreboende och LSS-boenden
Elisabeth Miles, som ansvarar för digitala lösningar inom Vård och omsorg har svarat
att internet finns att ansluta i varje boende och att det är upp till varje hyresgäst att
ordna med abonnemang. Att kommunen skulle ordna med wifi för de boende är inte
möjligt på grund av säkerhetsskäl. KTR föreslår att uppdra till Tommy Krångh och
Linnea Lorinius att undersöka om det ändå är möjligt att ha ett separat wifi liknande
hotell eller gästnät.
c) Tillsyn av trottoarer, svar på skrivelse har inkommit från
Fredrik Thore Bygglovschef Ärendenummer Bn 143/2019 gällande tillsyn av
trottoarer. Sammanfattningsvis menar man att den tillsyn som KTR önskar saknar idag
resurser men man anser att frågan är viktig. Man hänvisar till den kommande
funktionsrättshandlingsplan. Mikael Karlsson lyfte frågan om belysning på gator och
då specifikt Gustavsgatan. KTR uppdrar Linnea Lorinius hur tidsplanen ser ut för
upprustningen av gatubelysningar i Örebro kommun. Vidare föreslog Mikael Karlsson
man borde bjuda in polisen till nästa KTR för att få information om polisens arbete
kring tillstånd på trottoarer.
d) Nytt datum för workshop är den 22 november mellan 8.00 – 12.00. Separat inbjudan
kommer

9.

Informationspunkter:
a) Handlingsplan för funktionsrätt. Tommy Krångh informerade att arbetet med
handlingsplan är vilande i väntan på den utredning som pågår på
Kommunstyrelseförvaltningen kring framtida styrdokument.
b) Konceptskola. Tommy Krångh informerade att han ingår i en arbetsgrupp som ska ta
fram ett förslag på hur framtida skolbyggnader ska se ut samt förslag på ett
funktionsprogram.
c) Avtal mellan Örebro kommun, Lokalförsörjningsenheten och Audiologen kring
hörslingor. Det avtal som Örebro kommun har med Audiologen löper ut per den 31
dec 2019. Lokalförsörjningsenheten har beslutat att förlänga nuvarande avtal för att
påbörja ett arbete med översyn och nytt avtal nästa år.
d) Rapport från audiologiska kliniken 2018 om behov av ljudsystem i kommunens
äldreboenden.

Audiologiska kliniken har gått genom alla ljudsystem i kommunens äldreboenden och
har lagt fram förslag på åtgärder.
e) Färdtjänsten och Länstrafikens nyhetsbrev. Ing-Marie Wessén informerade att det
nu finns en ny app för beställningar men att man inte har marknadsfört det
ordentligt ännu.
10. Investeringsmedel
a) Tillgänglighets-app för offentliga arrangemang, se bilaga 1.
Förslag till beslut: Au föreslår till KTR att anslå 115 000 kr till framtagandet av appen
KTR beslutade att bifalla au:s förslag
b) Stadsparken och Stora Holmen
Förslag till KTR : Au föreslår till KTR att bistå med 1 miljon för att öka tillgängligheten i
ombyggnation och nybyggnation av lekmiljöerna.
KTR beslutade att bifalla au:s förslag
11. Övriga frågor
Anita Markbåge lyfte problemet med att anmäla sig till en information om byggandet av
Askenäsgården. Det fanns bara möjlighet att anmäla sig digitalt. Det gick inte att ringa för
anmälan. Anita anser att det måste finnas alternativ för dem som inte kan använda den
digitala tekniken.
12. KTR-au bjöd in Ullis Sandberg för att få information om det förslag som finns att ändra regler
för färdtjänst. Ullis informerade om att man kommer att överskrida budgeten med 50% om
man inte ändrar förutsättningarna. Förslaget som ligger är att ta bort högkostnadsskyddet
men att det inte gäller de personer som har arbetsresa beviljad eller resa beviljad till daglig
verksamhet. Företrädare för handikapporganisationer protesterade till förslaget och
redovisade vilka kostnader det skulle bli för den enskilde medborgare som idag har väldigt
låg ersättning. Stor oro finns att det kommer att öka isoleringen i den gruppen. Ullis lovade
att KTR blir involverade i den översyn som kommer att ske.
13. Mötets avslutande. Ordförande tackade alla deltagare för väl genomfört möte

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum för justering

………………………………………………………………………………………………………………………………
Ordförande, Carina Toro Hartman

………………………………………………………………………………………………………………………………
Justerare, Christer Johansson

………………………………………………………………………………………………………………………………
Sekreterare, Tommy Krångh

