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ÖREBRO

Protokoll

Kommunala tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2017-09-19 Kupolen, Rådhuset.
Närvarande
Politiker
Carina Toro Hartman (S), ordförande
Georg Barsom (Iill), ledamot
Sara Ishak (M) ledamot
Hanna Ljung (C), ersättare från 13:25
Pia Delin Stadig (L) ersättare
Övriga ledamöter
Christer Johansson, vice ordförande och ordinarie rörelsehindergruppen
Ingmarie \'</essen, ordinarie Rörelsehindergruppen
Oscar Bodin, ordinarie Medicinska funktionshindergmppen
Johan Sobelius, ordinarie Medicinska funktionshindergmppen
Carin Fremling, ersättare Psykiska och neuropsykiatriska funktionshindergruppen
Anita Markbåge, ersättare Medicinska funktionshindergmppen
Inger Göransson, ersättare Döv-/Hörselskadegmppen
Ove Nilsson, ordinarie Synskadegruppen
Erika Andersson, ersättare Medicinska funktionshindergmppen
Frånvarande
Miriam Strömqvist, ersättare Rörelsehindergruppen
Ulrika Öhm, ordinarie Döv-/ H örselskadegruppen
Ewa Rydmark, ersättare Synskadegruppen
Gun Carlestam Lewin (S), ersättare
Ketty Winstyd, ordinarie Psykiska och neuropsykiat:riska funktionshindergmppen
Inbjudna gäster:
Jessica Ekerbring (S), kommunalråd skolfrågor, meddelat förhinder.
J ennie Jens en, planerare
Lovisa Strand, planerare
Lars Thornberg, projektledare
Sekreterare
Kerstin Gerdin Mann
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§38 Sammanträdets öppnade
Ordförande Carina Toro Hartman öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§39 Godkännande av dagordnngen
T vå övriga frågor anmäldes och efter det godkändes dagordningen
§40 Upprop och presentationsrunda
Närvarande ledamöter antecknas.
§41 Val av justerare
Carin Fremling utses till justerare
§42 Genomgång av föregående protokoll.
Föregående protokol föredrogs av ordförande, godkändes och lades där efter till handlingarna.
§43 Inbjuden gäst, Jessica Ekerbring (S), bordläggs och kallas till nästa möte då hon anmält
förhinder.
a) Ljudmiljön i skolan och efterklangsmätning i klassrum. Skrivelse frå n HR.F föredrogs av
Inger Göransson. Den är även utskickad som bilaga till ledamöterna i KTR
b) Frågor ställs om kommunen uppfyller kraven vad gäller ljudmiljön i skolan och vilken
ljudklass kommunen vill välja för klassrum och andra lokaler i skolan.
c) KTR har tidigare sänt skrivelsen till KS som behandlade den och lade den till handlingarna
vid sammanträde 2017-05-30.
d) Den radiofrekventa strålningsmiljön i skolan och effektmätning i klassmm. Skrivelse från
Elöverkänsligas förening föredrogs av Johan Sybelius. Skrivelsen är utskickad som bilaga
till ledamöterna.
Föreningen önskar svar på om Örenbro kommun uppfyller Europarådets resolution 1815
vad det gäller trådlös teknik i skolan.
e) Problemet m ed skoltoaletter som inte är tillgängliga. Skrivelse från Magtarmföreningen, Pia
Delin föredrog skrivelsen för KTR. En tillgänglig toalett ska vara rena, ha toalettpapper,
tvål och pappershanddukar. Mag och tarmförbundet har upprättat en kravspecifikation
samt en checklista för hur toaletter ska vara utformade för att vara tillgängliga. Föreningen
vill ha svar på hur Örebro kommun hanterar frågan.

f)

Fråga om nya skollokalers tillgänglighet, Fråga från Liberalerna
Pia Delin (L) ställer frågan om vem som är med ifrån handikapprörelsen vid
nybyggnationer. D et har uppstått problem efter det att lokalerna hamnat i kommunala
bolag i stället för som tidigare då de tillhörde kommunfastigheter.
Programnämnd barn och utbildning bestämmer över budgeten för de frågor som bland
annat rör lokalerna. Det är viktigt att de beslut som fattas förankras i respektive
programnämnd.

Beslut: att bjuda in Jessica Ekerbring (S) till nästa KTR för att diskutera ovanstående
frågor.
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Övrig diskussion rörande andra lokaler i Örebro kommun:
Georg Barsom har gjort besök i de nya bostäderna som är byggda inom Förvaltning för
funktionshindrade och i vissa fall är de inte ändamålsenliga eller anpassade från start. Han fick svar att
de kommer att anpassas efter behov.

§44 Inbjudna gäster Jennie Jensen och Lovisa Strand, Kommunstyrelseförvaltningen
presenterar sitt arbete med tillgänglighetsfrågor
J ennic Jens en, planerare, arbetar med tillgänglighetshandlingsplanen som hon har som målsättning att
den ska vara färdig senast hösten 2018. Just nu läser hon igenom gamla protokoll ifrån KTR och
samlar in information. Kommer att sätta ihop arbetsgrupper för att jobba med olika frågor gällande
tillgänglighet och uttrycker önskemål om att KTR fungerar som styrgmpp/bollplank.
Den fysiska och sociala tillgängligheten är lika viktiga och är en av de mänskliga rättigheterna.
Ett uppdragsdircktiv vad det gäller tillgänglighctsfrågor är framtaget och välarbctat och J ennie jobbar
efter det.
Det kommer att tillsättas referensgrupper som kommer att titta på tillgänglighetsfrågor och några
deltagare i KTR visade intresse av att delta i en sådan grupp.
Lovisa Strand, strateg. Jobbar bland annat just nu med Örebroveckan för mänskliga rättigheter,
Örebro kommun stöttar föreningar i civila samhällets arbete med de frågorna.

Beslut: att bilda en referensgrupp från KTR och meddclaJennie om vilka som ska delta.
Intresseanmälan mailas till I<:.crstin.
§45 Information om tillgänglighetspriset
Ordförande vill påminna om att gå ut i era respektive föreningar samt inom politiken för att ta fram
kandidater och nominera till priset. Det kommer en påminnelse i Örebroarn i mitten på oktober om
nominering till tillgänglighetspriset.
Priset delas ut på ett av kommunfullmäktiges möten i början på året.
§46 Skrivelse angåendetillgänglighet i Kulturskolan, svar om tillgänglighet Strand
Ordförande läser upp "Rapport om tillgänglighet Strand", svaret biläggs protokollet
Beslut: att göra en skrivelse till fastighetsägaren och kulturskolan att kontakta A-arkitekter
§47 Skrivelse från SRF angående punktskrift, svar
Har varit för beredning till kommunstyrelsen och ett uppdrag är skapat.Svar på nästa KIR
Beslut: att invänta svar, skicka påminnelse på frågan.

§48 Information om den pågående processen i Wadköping
Information från Tomas Jondelius, förvaltare för Wadköping. Ordförande har ställt frågan om var i
processen de befinner sig vad det gäller tillgänglighetsanpassningen. Två ramper vid Tenngjutare
gården är beställda. Gångstråken är under projektering. A-arkitekter har fått uppdrg att rita om
handikapptoaletterna och beroende på vad gångstråken kommer att kosta så kan kanske även den
ombyggnationen genomföras.
Beslut: attt lägga info11.nationen till handlingarna
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§49 Larmet på handikapptoaletterna, vart går det.
Tekniska förvaltningen ansvarar för åtta offentliga toaletter i centrala Örebro. Det är Danfo som
Örebro kommun har driftavtal med på toaletterna och i det ingår det att kontrollera latmet så att det
fungerar och detta görs minst en gång i månaden. Larmet är bara lokalt och inte kopplat till någon
larmcentral, det innebär att det inte är någon som rycker ut automatiskt utan man är beroende av att
någon utanför hör larmet och larmar.
Beslut: Inger Göransson gör ettt förslag på en skrivelse till Tekniska nämnden om ett anslag om vart
man ska ringa när det latmar som ska sättas upp vid toaletterna.

§50 Fråga från FUB om resurser i Bostad med särskild service och daglig verksamhet, svar
Ordförande läser upp svaret ifrån ordförande i Sov, Per-Ake Söi·man. KTR är inte nöjd med svaret
utan återrrcmitterar det

Beslut: att återremittera det för förtydligande
Beslut: att Beorg Barson1 får bevaka konsekvenserna av de besparinagar so1n är ålagda Förvaltning
för funktionshindrade och redovisa det på nästa KTR.
§51 Regelverk för miljonen
Ordförande har tagit reda på vad som gäller miljonen. Ett tydligt regelverk finns inte utöver att
pengarna är investeringsmedel som ska användas för kommunens tillgänglighetsarbete. Pengar kan
inte lämnas ut till externa aktörer. KTR beslutar över medlen. KTR konstaterar att ett tydligare
regelverk behövs.
I<TR au föreslår att, eftersom I<TR sammanträder endast fyra gånger per år, au ska få mandat att
bevilja upp till 50.000 kronor att anmälas vid nästa sammanträde i KTR.
Ordförande föreslog att ledamöterna i KTil överväger vilka investeringsobjekt de kan rekommendera
att finansieras genom miljonen.

Beslut: KTR beslutade att föreslå KS att ett regelverk för miljonen utarbetas samt att KTR au får
mandat att bevilja upp till 50 000 kronor med anmälan till KTR.
§52 Display och hållplatsutropare Våghustorget
Region Örebro Län äger frågan om displayer och hålplatsutropare och Lasse Lundberg, planerare på
ttafikenheten, ligger på dem för att få till en tillfredsställande lösning.
Tyvärr har man låst fast sig i ett gammalt system som har stora brister.
Ett nytt möte med Regionen är inbokat.
§53 Om tillgänglighet till aktiviteter och evenemang för personer med hörselnedsättning,

skrivelse från HRF, bilaga.
Ordförande för HRF har gjort en skrivelse rörande tillgängligheten till aktiviteter och evenemang för
personer med hörselnedsättning. De evenemang so1n anordnas blir allt bättre på att erbjuda
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, tex genom framkomlighet för mllstolar och
genom teckenspråkstolkar.
HRF vill påpeka att evenemang och aktiviteter dock sällan är anpassade för personer med
hörselnedsättning - personer med eller utan hörapparat men som inte behärskar teckenspråk. Örebro
kompaniet gör evenemang och de är ofta inte anpassade.
HRF hemställer härmed att Kommunala Tillgänglighetsrådet agerar för att Örebrokompaniet i sitt
evenemangsstöd också inbegriper behoven hos personer med hörselnedsättning
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Beslut: att bjuda in Örebrokompaniet till nästa rådsmöte.

§54 Inbjuden gäst Lars Thornberg, Kulturkvarteret
Lars Thornberg, projektledare för kulturkvarteret, presenterar sitt arbete och ställer frågan om hur
rådet kan involveras i det.
Ett bildspel visas och som börjar med en historisk tillbakablick över det kvarteret som nu kommer bli
kulh1rkvarteret såg ut och fram till hur det ser ut i dag. Bibliotek, kulturskola, konserthus och
restaurang komn1er att finnas i det nya kulturkvarteret.
Lars fick frågan om det på lokalprogramsstadiet hade tittas på att tillgängligheten är tillgodosedd och
svaret är att arkitektema har tagit det i beaktande avd det gäller den fysiska tillgängligheten . Lars
undrar vad rådet anser då tillgänglighet handlar både om ljud, hörselteknik och fysisk tillgänglighet.
Ett förslag som lyftes av en ledmot var att tursitbyrån ska ligga i kuturkvarteret då Lars pratade om att
han vill att det ska vara ett mervärde fötutom skolan, bibliotek, konserthus i det nya kvarteret.
En annan fråga som lyftes var om parkeringsplatser och om upphandligcn är specificerad vad det
gäller tillgänglighets frågor. Lars svarade att man har tagit det i beaktande.
Ytterligare en fråga som lyftes var vikten av att handilrnpprörelsen får titta på och vara delaktiga om
hur det är tänkt för att kunna tillgodose behoven. Lars är öppen för att starta en grupp med
kontaktpersoner ifrån rådet.

Beslut: att utse Christer Johansson att vara kontaktperson för gruppen utifrån referensgruppen
tillsammans med Lars.
§55 Övriga ärenden
Tillgängligheten i träffpunkterna, Inger Göransson, hörselgruppen.
Inger delar ut skrivelsen på mötet samt läser upp den. I Örebro finns det nitton träffpunkter för
seniorer varav två av dem är inte tillgängliga för personer i rullstol samt sju av träffpunkterna saknar
även en hörselslinga.
Beslut: att Kommunstyrelsen får i uppdrag att Styrelsen medverkar till att programdirektören i
Programnämnd Social Välfärd får i uppdrag att förbättra tillgängligheten i kommunens träffpunkter.
Inkommet Skrivelse från Per- Anders Öhrn, konsult Centrum för tillgänglighet.
En skrivelse har inkommit från Per-Anders Öhrn. I skrivelsen erbjuder Per-Anders Öhrn sig att för
kommunen utarbeta en handlingsplan för tillgänglighet.
Ordförande har besvarat skrivelsen och tackat nej till erbjudandet vilket godkänns av K'IR.

§56 Nästa sammanträde
16 november klockan 13-16 i lokal Kupolen, Rådhuset
§57 Avslutning
Ordförande avslutar dagens möte och tackar för dagen arbete.
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Ordförande
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c~~~.\~..v.l~Q,t,~
Carina T oro-H artman
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Carin Fremling

