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Protokoll gällande Kommunala Tillgänglighetsrådet 2021-09-21 
 
Närvarande: Carina Toro Hartman, Georg Barsom, Pia Delin, Carina 
Eriksson, Magnus Gustavsson, Inger Göransson, Kemal Hoso, Christer 
Johansson, Pär Ljungvall, Ove Nilsson, Heleéne Torstendotter, Ing-Marie 
Wessén, Martha Wicklund, Eva-Li Skog, tjänsteperson och Tommy 
Aldergrim, tjänsteperson 
 
 

1. Ordförande öppnar mötet 
2. Upprop 
3. Val av justerare 

KTR beslutar att utse Pia Delin till justerare  
4. Anmälan av övriga frågor 

a) Flextrafiken, läggs i ärendet 8.d 
5. Godkännande av dagordningen 

Punkten Gäst Henrik Andersson, Kulturkvarteret utgår 
KTR godkänner dagordningen med de tilläggen i punkt 4 

6. Föregående protokoll 
Ordförande läser genom föregående protokoll och uppmanar att ledamöterna att tänka på nominerade till 
Tillgänglighetspriset 2021. Skrivelse om ledsagning utanför kommungränser och skrivelse kring 
Hörselombud behöver följas upp 
KTR beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna 

7. Inbjudna gäster:  
a) Charlotte Ollward, kulturpedagog på Förvaltningen för sociala insatser berättar om arbetet med 

Funkisbro. Tidigare har förvaltningen ordnat med Funkismello och Funiks Sommarstream och 
släppt en låt tidigare. I och med pandemin ställdes mycket in för gruppen och en del ställdes om till 
digitalt. Önskemål om att göra något gemensamt igen väcktes och samarbete med Boris René 
började och som resulterade i låten Du och jag. Charlotta berättade att delaktighet är viktig.  

- För mig var det väldigt viktigt att FunkisBro var de som bestämde vad låten skulle 
handla om och att de var med och skrev texten. Budskapet är att vi alla är lika 
mycket värda och att vi inte ska se våra olikheter som något hinder, utan snarare 
som en möjlighet. KTR tittade på den musikvideo som har producerats och som 
länkas: Du och jag 

b) Hälsoläget under pandemin utifrån ett funktionsperspektiv och aktuella insatser inom psykisk 
hälsa. Folkhälsostrateger Jonas Karlsson och Lisen Tang Kempe från Örebro kommun kom och gav 
en översiktlig bild hur befolkningens hälsa ser ut, då ur ett funktionsperspektiv. De redogjorde för 
undersökningen Barn och unga mitt i en pandemni som Myndigheten för delaktighet (MFD) har 
tagit fram och Liv och hälsa ung - ett år in i coronapandemin samt Liv och hälsa ung särskola som är 
två nypublicerade undersökningar. Dessa undersökningar visar att barn med funktionsnedsättning 
har varit mer utsatta och mått sämre under pandemin. Örebro har ett uppdrag inom psykisk hälsa. 
Uppdraget är uppdelat i fem områden:  

https://www.youtube.com/watch?v=CRbgkJKrtOk&list=PLY81W7yyNlQWVBA63TGoQtQ3UKUTPRNNC&index=4


1. Utarbeta förslag på kommungemensamma strategier för psykisk hälsa.  
2. Se över hur suicidprevention bedrivs med aktiviteter/planer.  
3. Ta fram förslag på en samverkansorganisation för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention 

inom kommunen, som även främjar länssamarbete.  
4. Ta fram förslag på kompletterande insatser utifrån de utmaningar som finns inom Örebro kommun.  
5. Fördela statliga stimulansmedel från SKR enligt överenskommelse psykisk hälsa och 

suicidprevention och utifrån identifierade utmaningar genom ansökningsförfarande. 
Ordförande tackade för den gedigna informationen och KTR konstaterar att detta är ett område 
som man vill återkomma till. 
Powerpoint bifogas 

c) 15.00 Frida Sunesson berättade om vilka lagar som gäller kring elsparkcyklar och att lagen inte 
räcker till för att lösa de problem som har påtalats. Örebro kommun har tagit fram en 
avsiktsförklaring som elsparksföretagen har skrivit under. Man är medveten på Örebro kommun de 
faror som är kopplade till elsparkcyklar för främst synskadade. Genom olika åtgärder som att 
begränsa hastighet på gågator och även var man kan parkera har man fått bättre resultat. Örebro 
kommun sitter med i samverkansgrupper för att försöka påverka lagstiftningen. Ledamöter föreslog 
olika åtgärder som fasta cykelställ, att företagen får lösa ut insamlade cyklar eller ta ut hyra för 
markupplåtelse. KTR tackade Frida Sunesson för genomgången och kommer att följa utvecklingen. 
PowerPoint bifogas 

 
8. Ärenden från KTRr/arbetsutskottet 

a) Helseplan  
Eva-Li Skog informerade om att ärendet ska tas upp på Programnämnd Samhällsbyggnad den 30/9. 
KTR efterfrågar underlaget för beslut. KTR uppdrar Eva-Li Skog att undersöka om det går att ta 
fram.  
KTR beslutar att bjuda in Anderas Ahlstam, som är ansvarig tjänsteperson till nästa KTR 

b) Om plantering av allergiframkallande växter – nötträd    
Ing-Marie Wessén läste upp Parkenhetens bedömning av ärendet. Parkenheten har i sin bedömning 
haft kontakt med expert inom barnallergi på Karolinska Institutet. Parkenhetens bedömning är att 
risken för allergireaktion är mycket små och inga åtgärder planeras.  
 

c) Tillgänglighet i Wadköping 
Det har inkommit önskemål om att fortsätta tillgänglighetsarbetet på den huvudgatan som går 
genom Wadköping likt det tidigare arbete som utförts.  I förarbetet finns det förslag på hur det 
skulle kunna se ut. I dagsläget kan inga medel tas från Investeringsmedelkontot då det pågår en 
utredning driftsmedelkompensation. 

d) Busshållplatser i Örebro 
Detta ärende är en Region Örebro län fråga och funktionshinderrörelsen uppmanas att lyfta frågan 
där. 
Flextrafik 
I våras 2021 skickade KTR en skrivelse till Kommunstyrelsen om Flextrafiken och en uppmaning att 
göra en konsekvensanalys om man tar bort denna tjänst. KTR har inte fått svar på skrivelsen. Eva-Li 
Skog informerade om att Kommunstyrelsen har skickat skrivelsen vidare till Programnämnd 
Samhällsbyggnad.  
KTR beslutade att uppdra till ordförande att skriva ett brev till ansvarigt kommunalråd, Ullis 
Sandberg samt att Kemal Hoso ska ta med sig frågan. 
*KTR har nu fått svar på skrivelsen från Ullis Sandberg 
Ansvaret för kollektivtrafiken ligger under regionens ansvar, och vi ser FLEX-trafiken som en del av 
kollektivtrafiken. I flera andra län finansieras liknande trafik som FLEX-trafiken av regionerna. När vi 
tog beslutet att lägga ner FLEX-trafiken var det en av utgångspunkterna men också att vi i Örebro 
kommun har ett behov av att stärka medel till färdtjänsten som är det kommunala ansvaret. 



Trots flera kommunala insatser att fler ska resa med FLEX-trafiken så har det inte fungerat och vi 
lägger idag mer pengar per resenär i FLEX-trafiken än vad en färdtjänstresa kostar. Vi är medvetna 
om att alla som åker FLEX-trafik inte har rätt till färdtjänst men vi har stora behov av att stärka upp 
ekonomin till färdtjänsten för att inte behöva göra väldigt stora försämringar där, så vi har ingen 
avsikt att ompröva beslutet. 
Vad gäller hållplatslägen är ännu inget beslutat och vi har i kommunens remissvar till regionen lyft 
att vissa grupper drabbas om avstånden blir allt för stora och att vi ser positivt på regionens planer 
på närtrafik. 
Utifrån annat som är medskickat i skrivelsen så vill vi bara förtydliga att BRT inte har ngt med det 
här beslutet att göra utan att alla medlen från FLEX-trafiken flyttas över till färdtjänst. För 
kommunen är BRT en investeringskostnad som inte drar pengar från vår driftbudget och för 
regionen är det ett sätt att skapa tätare turer utan att busstrafiken kostar mer. Men om ni vill prata 
mer om frågorna får ni gärna höra av er för att boka in ett möte med Ullis Sandberg för att 
diskutera frågorna vidare.   

9. KTR:s samverkan med LFE 
Tommy Aldergrim informerade om att kontakt har tagits för att se över LFE:s uppdrag att samverka med 
ritningsgranskningsgruppen och att ett omtag kommer att ske. 

10. Kommunens arbete med samlokalisering av service med staten 
Projektgruppen för samlokalisering har bjudit in KTR-au för ett första möte den 28/9 
 

11. Budget, KTR  
Punkten bordläggs tills nästa möte 

12. Budget Investeringsmedel 
Budgeten är orörd eftersom det pågår en utredning kring driftskostnadskompensering. 

13. Nästa möte 
Datum för hösten och hela 2022 
KTR 30 november (förslag att vi har möte på Kulturkvarteret med rundvandring) 
KTR 8 februari 
 KTR 24 maj 
KTR 11 oktober 
Samt ett sista KTR i dec och då med en avslutningsjultallrik eller julbord 

14. Avslutning 
Ordförande tackar alla gäster och ledamöter för dagens möte 

 
 

………………………………………………………………………………………… 
Ordförande Carina Toro Hartman 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 
Sekreterare Tommy Aldergrim 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
Justerare Pia Delin 
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