ÖREBRO
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Protokoll 2019-11-26
Diarienummer: 403/2019

1.

Ordförande öppnade mötet

2.

Upprop
Närvarande: Linnea Lorinius, Martha Wicklund, George Barsam, Pia Delin, Sara lshak
Anita Markbåge, Christer Johansson, Miriam Strömquist, Carina Eriksson, Pär Ljungvall
Ketty Winsryd, Helene Torstensdottir, Lena Fernström, Håkan Larsson, Magnus Gustavsson
Ove Nilsson, lng-Marie Wessen, Carina Toro Hartman, Tommy Krångh, Kemal Hasa

3.
4.

Val av justerare. Ove Nilsson
Anmälan av övriga frågor. Se punkt 11

6.

Godkännande av dagordningen. Punkten 7c ändrades till att Carina Toro Hartman berättade
om den nya organisationen kring Socialtjänsten
Föregående protokoll, Ordförande läste upp förra protokollet som lades till handlingarna.

7.

Inbjudna gäster:

5.

a)

Arbete med tillgänglighet och funktionsrättsfrågor i skolan, Marlene Jörhag 13.30
Marlene Jörhag, ansvarigt kommunalråd, KD redogjorde för Barn och
utbildningsförvaltningens arbete med tillgänglighet. En stor del av arbetet handlar
om lokalfrågor kring skola och förskola. Det finns riktlinjer för den fysiska miljön som
säger att vid nybyggnation ska lokalerna vara tillgängligt utformade. Det finns också
riktlinjer kring utemiljön vid skolbyggnader som reglerar storleken och utformningen .
I funktionsprogrammet tar man hänsyn till olika behov inom lärmiljön för att göra
utbildningen tillgänglig för olika funktionshindergrupper. Bilaga 1 PPT

b)

c)

Utredning om tillgänglighet kring Slottet, A-arkitekt 14.00
Eva och Stig Robertson från Studio A-arkitekter redovisade sitt arbete med
inventering av tillgänglighet kring slottet samt förslag på åtgärder för att förbättra
tillgängligheten. Bilaga 2
Carina Toro Hartman, ordförande i Socialnämnden, S redogjorde för den nya
organisationen för socialtjänsten. Socialtjänsten blir uppdelad i tre ben med tre olika
förvaltningschefer. Myndighetsutövning med chef Ann-Christine Svantes Olsson.
Socialförvaltningens Utförardelen med Johanna Viberg som chef och Förebyggande-

enheten slås samman med Centralt skolstöd och säkerhetsenheten och Mats
Brantsberg som chef. Susanne Bergström blir ny chef för Överförmyndarnämnden.
Den politiska organisationen förblir oförändrad.
d) I och med den förändrade situationen för Arbetsförmedlingen lyfte KTR frågan om
vad kommunens roll kan bli i framtiden. Det finns ett pågående arbete kring detta
inom kommunen men det finns lagliga hinder.
8.

Ärenden från KTRr/arbetsutskottet
a) Internet på alla äldreboenden, Tidigare har KTR beslutat om att en skrivelse ska
skickas till Programnämnd Social Välfärd för att driva frågan om gratis Wifi för
boende inom VoB, LSS boende och gruppboende. Skrivelsen är inskickad . Bilaga 3
Anita Markbåge lyfte behovet av Vård och omsorgsboendeavdelning för
elöve rkä ns Iiga
b) Framkomlighet på trottoarer. KTR-au träffade Stina Storm för ett första möte för att
lyfta problemet med framkomlighet och att butiker, restauranger m fl ställer ut saker
i ledstråket. Tommy Krångh fick i uppdrag att fortsätta dialogen med City Örebro
kring kunskapshöjande aktiviteter. Tommy har haft ett inledande möte och
diskuterade ett projekt som har arbetsnamnet "Inkluderande Örebro", där
medlemsföretag i City Örebro ska få kunskap och möjlighet till mentorer från
fu n ktionsh inderrörelsen.
Hörhjälpmedel på VoB, Arbetet fortsätter men just nu hinner Audiologen inte med
att installera fler. Det kommer att genomföras men lite längre fram .
d) Avtal med Audiologen. Avtalet som Örebro kommun har kommer att förlängas hela
2020 och under våren 2020 kommer ett arbete med att se över gällande avtal och se
om det är möjligt att göra utbildning av hörselombud samt införa
informationspärmar att använda i boenden.
e) Hörselslinga på Träffpunkter och daglig verksamhet. Arbetet fortgår med inventering.
f) SRF ang gatubelysning. Ärendet finns anmält på Tekniska förvaltningen.
g) Syntolkningsutrustning. Frågan är lyft med Stads biblioteket och man tittar på en
lösning.
h) Punktskrivare till servicecenter. Det har inkommit en offert och Vaktmästeriet tittar
c)

i)

j)

på frågan.
Skrivelse från SRF angående ljudsignaler vid trafiksignaler, Linnea Lorinius fick i
uppdrag att följa upp skrivelsen hos Tekniska Förvaltningen eftersom de inte har
svarat trots ett flertal påstötningar.
Uppföljningsdokument. Tommy Krångh informerade om syftet med dokumentet. Det
ska användas för att få en överblick över de frågor som KTR har beslutat kring och

även kring skrivelser som är inskickade.
k) Utbildning Psykisk ohälsa.
Mental Health First Aid {MHFA) - Första hjälpen till psykisk hälsa . Första hjälpen ger
man för att hjälpa en sjuk eller skadad person i en akut situation, för att förhindra ett
försämrat tillstånd eller rädda liv. Första hjälpen till psykisk hälsa är ett första
hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd. Kursen lär ut om de vanligaste
psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan
vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare
får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt
kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Utbildningen
riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kan stöta på människor med olika

typer av psykisk ohälsa. Utbildningen finns i tre olika inriktningar: ungdom, vuxen
samt äldre. MHFA togs ursprungligen fram i Australien. Programmet har utvecklats
och utvärderats vetenskapligt och används nu i 23 länder runt om i världen. I Sverige
är det Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
(NASP) vid Karolinska Institutet som på uppdrag av regeringen anpassat och infört
programmet.
9.

Ritningsgranskningsgrupp,
Carina Toto Hartman kommer att träffa Anki Esbjörnsson som är chef för
Lokalförsörjningsenheten för att prata om uppdraget. Gruppen är kallad till möte den 19 dec
med LFE. Håkan Larsson ställer frågan om ritningsgranskningsgruppen enbart ska stötta
kommunal verksamhet. Hur ser det ut med de kommunala bolagen som tex Öbo?
Frågan om beslut i Programnämnd Social välfärd kring standardmodell för gruppboende
lyftes där KTR inte varit inblandad i processen .

10. lnvesteringsmedel
a) Enligt beslut 2018 slutför nu Wadköping tillgänglighet i Lekladan
b)
c)

Utredning av tillgänglighet kring Slottet
Lekpark Vivalla, projektgruppen meddelade vid besök i KTR:au att man fått statliga medel
för att tillgängliggöra området med de planerade lekytorna på kullen i Vivalla En förälder
har berättat att om rådet inte är tillgängligt och KTR beslutar att man ska fråga vad som
hände med den anpassningen.

11. Övriga frågor
a) Klumpar och skyltar, Mikael Karlsson. Tillfälliga trafikskyltar vid ombyggnation som är
information till biltrafikanter ställs på trottoarer vilket blir ett problem för
synskadade. KTR beslutar att Linnea Lorinius ska titta vidare på det.
b) Handikapparkering vid servicebostad . Karlslundsgatan 23, Handikapparkering har
tagits bort. KTR beslutar att Linnea Lorinius tittar på frågan .
c) Hållplatsutrop, Christer Johansson . Med de nya bussarna fungerar inte
hållplatsutropen och textinformationen. Christer vill att politiker ska reagera och
d)

e)

kräva att det åtgärdas . Kemal Haso lovar att ta med frågan
Ramp bio Roxy. Christer Johansson lyfte frågan . Arbetet dragit ut på tiden i och med
byte av projektledare och inväntan av älvsten som behövt i byggnationen som har
varit svår att få tag på .
Ramp vid Edwalls ur, Christer Johansson, Projektering pågår. Teknis ka Förvaltningen
håller i det. Tidsplan för åtgärd är inte fastställd . Farhåga att de av EON ny- i lagda
rören blir skadade vid byggnationen av ramp men Linnea informerade om att det
inte ska vara någon fara för det. Carina informerade om att planen är att det ska
färdigställas nästa år.

f)

Martha lyfter frågan hur KTR ska kunna jobba för att nå framgång . Martha upplever
att det är lite spretigt hur KTR fungerar. Carina informerade hur KTR fungerade
tidigare och att man nu har fått mer resultat och att arbetet med att utveckla KTR

fortgår.
12. Nästa möte 12februari
13. Mötets avslutande.
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Carina Toro Hartman, ordförande

Ove Nilsson, juste rare

