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1.

Ordförande öppnade mötet

2.

Upprop
Närvarande:
Carina Toro Hartman, lng-Marie Wessen, Inger Göransson, Ove Nilsson, Sara lshak (M),
Håkan Larsson (C), ersättare Pia Delin (L), ersättare, Lena Fernström, Anita Markbåge, Ketty
Winsryd, Heleene Torstendotter, Magnus Gustafsson, Pär Ljungvall, Carina Eriksson
Ledamöter: Miriam Strömquist, Christer Johansson, Mikael Karlsson
Adjungerad Martha Wicklund
Georg Barsam (KD), ledamot Anmält frånvaro Kemal Hosa (S), ersättare, anmält frånvaro Ej

3.
4.

meddelat frånvaro Lotta Ågren
Val av justerare. Håkan Larsson
Anmälan av övriga frågor.
a) Handikappparkeringsplats vid ett Vård och omsorgboende, uppföljning

5.

b) Ove hade tre punkter
Godkännande av dagordningen.
KTR beslutade att godkänna dagordningen med tilläggen i övriga frågor ja

6.

Föregående protokoll

7.

Ordförande läste upp föregående protokoll och lades till handlingarna
Inbjudna gäster:
a) Margareta Wall fick förhinder och istället kom enhetschef Astrid Jansson och
Webbstrateg Anita Lindgren som svarade på frågor som handlade om tillgänglig
kommunikation och information.
Frågorna handlade om hur Örebro kommun arbetar med tillgänglig kommunikation
och information och man löser frågan med e-tjänst.
Christer Johansson tog upp problemet med mobilt bank-id för Gode män när man
ska tex använda kommunens e-tjänster eller har problem med att använda e-tjänster
överhuvudtaget. Hur ska man lösa detta? Astrid Jansson svarade: om man har det
problemet kan man alltid komma till Servicecenter så kan de hjälpa till med ansökan

eller användning av e-tjänster. Servicecenter är grunden och ingången för
medborgare och man kan alltid kontakta dem för frågor som gäller kommunen.
KTR framförde att det är viktigt att kommunen har kunskap i tillgänglig information.
Anita Markbåge påpekade att det inte går att få naturkartan utskriven på
Servicecenter. När det gäller digital information eller kommunikation tipsade Ove
Nilsson att man kan ha en sammanfattning av texten som man kan läsa.
Anita Lindgren berättade att man arbetar på kommunikationsavdelningen för att
utveckla och få till tillgänglighet bättre än hur det ser ut idag och hon ska ta med sig
synpunkter och ideer från KTR.
Martha Wicklund lyfte frågan om hur tillgängligheten är på teckenspråk?
Servicecenter har kommunvägledare som är teckenspråkiga och vissa hemsidor finns
översatta till svenskt teckenspråk.
EAH (enkelt avhjälpta hinder) app finns idag men inte i Örebro kommun, hur tänker
man kring det? Anita kunde se fördelar med en app men att det inte alltid är den
bästa lösningen eftersom det kan vara svårt med uppdatering till exempel.
8.

Ärenden från KTRr/arbetsutskottet
a) Inger Göransson informerade om innehållet i KTR:s remissvar för Hållbarhets
programmet. I remissvaret tog KTR särskilt upp behovet av den särskilda
handlingsplan för funktionsrätt, som politiskt beslutats och påbörjats men som
därefter beslutats ska ingå i hållbarhetsprogrammet. KTRr betonade betydelsen av
att tillgänglighetsfrågorna tas upp i en konkret handlingsplan. Bilaga 1 och Bilaga 2
KTR ansåg att det är viktigt att en handlingsplan för tillgänglighetsfrågor tas fram och
lng-Marie Wessen lyfte en rapport från Funka som heter "Respekt för våra
rättigheter". Bilaga
KTR beslutar: skicka skrivelse till KS angående behovet av en handlingsplan
FUB/Carina Eriksson tog upp frågor om det statliga extrabidraget för personer med
funktionsnedsättning som man har sökt tidigare. Finns bidraget kvar 2020 och
kommer Örebro kommun i så fall att söka de medlen och även då anmäla sig för att
erhålla de överskottspengar man kan söka? Carina Toro Hartman fick i uppdrag att
undersöka och återkomma med svar. KTR beslutar att uppmana Programnämnd
Social Välfärd att ansöka maxbelopp för 2020 och att man även kryssar i att man
önskar medel om det skulle bli överblivna medel hos Socialstyrelsen

Svar har inkommit efter mötet:
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Statsbidrag motsvarande 6 451 485 kronor rekvireras från Socialstyre/sen.
2. Habi/iteringsersättningen för 2020 utgår för halvdag med 40 kronor och 60
kronor för heldag, samma nivå som föregående år.
3. "Extra utbetalning" kommer att ske i juni och i december.
Programnämnden beslutade enligt Kommunstyrelseförvaltningen förslag. Se bilaga
b)

Hyressättning i bostäder med särskild service.
DHR/Christer Johansson tog upp det tidigare behandlade ärendet om
hyressättningen för bostäder med särskild service, vilket behandlades av KTR under
2019. I ärendet föreslog Christer att hyran, som i Malmö, ska sättas till högst 5 000
kr/månad och därmed ge möjlighet till maximalt bostadstillägg. Christer har haft
underhandskontakt med kommunalrådskansliet men förslaget har inte formellt
prövats.
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KTR beslutar att man ska skicka en skrivelse till Programnämnd Social Välfärd. Inger
c)

Göransson får uppdrag att ta fram en skrivelse.
Tillgång till internet i vård- och omsorgs-, trygghets-, korttids- och LSS-boende.
Inger Göransson anmälde den tidigare behand lade frågan om införande av internet i
kommunens vård- och omsorgs-, trygghets-, korttids- och LSS-boenden. En skrivelse
har inkommit från John Johansson med summariskt avslag på KTR:s skrivelse den 24
september 2019
KTRr diskuterade frågan och ansåg att den professionellt bör utredas vad gäller bl a
säkerhet och ekonomi. Martha Wicklund lyfte att Wifi i befintligt system är ju redan
betalt. Borde kunna vara möjligt att få till grupprabatt i ett boende. Håkan Larsson
lyfter frågan med hur ska man kunna lösa det med separata abonnemang, det borde
vara frivilligt att ha abonnemang och inte påtvingas alla boende med en höjning av

hyran.
KTR beslutade att skicka skrivelsen till Kommunstyrelsen
d) Periodkort/månadskort för färdtjänstresenärer.
RTP/lng-Marie Wessen och DHR/Christer Johansson tog upp frågan kring möjligheten
att ha rätt till ett månadskort. Färdtjänstkunders rätt till månadskort prövas
individuellt i motsats till månadskort i den övriga kollektivtrafiken. Denna
särbestämmelse bör avskaffas anser KTRr.
Kommer tas upp i regionens råd också. Högkostnadsskyddet togs bort och blir så
väldigt dyrt för många som vill åka färdtjänst. Man kan köpa periodkort men bara om
man arbetar. I skrivelsen, som ska skickas till kommunstyrelsen, vill man att det ska
gälla för vilken resa som helst, och att det ska finnas möjlighet att få köpa
månadskort på färdtjänsten. Ingen fråga om pris utan om en princip. Nivån på taxan
är kommunen som bestämmer inte regionen. Tas upp i regionen som en principfråga
men tas upp i kommunen som en prisfråga. Tas upp här för att lng-Marie Wessen
kommer driva frågan vidare i regionen och återkopplar till KTR.
KTR anser att detta är en viktig fråga.
e) Avsaknad av belysning på gator, gång- och cykelvägar.
SRF/Mikael Karlsson tar upp frågan om avsaknaden av belysning på gator och gång
och cykelvägar. Som exempel lämnar han en lista över situationen på väster. Mikael
har själv kontaktat kommunen och fått beskedet att kommunen bytt entreprenör.
Svar från Eva-Li:
Det kan absolut stämma att det är dålig belysning på en del ställen och att det fattas
specifik belysning påflera gång och cykelvägar. Det finns ingen specifik budgetpost
för investering i nya stolpar (den budget som finns är till för att byta armaturer och
ljuskällor till LED alltså reinvestering, drift och underhåll). Det korta svaret är att det
är byggt och planerat på det sättet, det är så vi byggde staden tidigare, därmed INTE
sagt att det är bra. Idag när vi bygger om tänker vi på belysningen och då även
utvidgat i projekten.
Enstaka lampa ska bytas inom 1 månad, om det är flera i rad ska det vara gjort inom
ungefär en vecka och i tex en tunnel eller övergångsställe 1 dygn. Den nya
entreprenören tog över i oktober/november 2019. De håller fortfarande på att
bygger upp systemet för felanmälan och de jobbar kontinuerligt på att avhjälpa de
9.

fel som kommer in .
Ritningsgranskningsgrupp

Carina Toro Hartman har träffat Anki Esbjörnsson som är chef för
Lokalförsörjningsenheten för att prata om uppdraget. Gruppen är kallad till fyra möten
under 2020 för att titta på ritningar och förslag på olika konceptbyggnader i ett tidigt
stadium. På mötet finns det möjlighet för handläggare och företrädare från
funktionshinderrörelsen att diskutera och byta erfarenheter kring tillgänglighet. Det är
också inplanerat till ett inspirationsstudiebesök. Efter detta år ska man utvärdera och
sen besluta om hur man går vidare. 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.
KTR beslutade också att adjungera lng-Marie Wessen i gruppen och även att frågor om
allmän yta, utomhus ingår i gruppens arbete. Gruppen fick i uppdrag att komma med
ett nytt namnförslag.
10. Tillgänglighetspriset
Ordförande informerade rådet att au beslutat att tilldela Tillgänglighetspriset 2019 till
konstnärskollektivet Konst i Blindo. Bilaga
11. Handlingsplan för Grönstrategier
Au har skrivit ett remissvar som skickas in till Stadsbyggnad
12. KTR har fått information om installation av hörslingor på Träffpunkter från Eva Jöbo.
KTR hyllade satsningen och är glada för den insatsen
13. Remissvar Hållbarhetsprogrammet
Inger Göransson redogjorde för arbetet med programmet och att har i skrivelsen påpekat att
tillgänglighetsfrågor saknas.
KTR antar remissvaret
14. Budget KTR
Förslaget från? är att KTR bibehåller den budget man hade 2019, 107 000 SEK
15. lnvesteringsmedel
Förslag på investering är att undersöka behov och möjlighet av att tillgängliggöra Vivalla
lekplats.
16. Uppföljningsdokument
Tommy Krångh informerade om uppföljningsdokumentet och hur det kan användas i
framtiden. Tommy föreslog att det kommer bli transparens och att man kommer att kunna
se dokumentet i Google Drive för att se förändringar mellan KTR:s möten.
l(TR beslutade enligt Tommys förslag.
17. Nästa möte 6 maj
18. Övriga frågor
a)

Handikapparkering vid ett äldreboende Karlslundsgatan 23. Eva-Li Skog tittar på
frågan

b) Ove Nilsson berättade om ett radioprogram med John Johansson på Örebro Närradio
c) Föreläsning om Alkohol och ensamhet, i cafe skogen
19. Avslutning
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Carina Toro Hartman, Ordförande
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Håkan Larsson, justerare
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