Kommunala Tillgänglighetsrådet

Protokoll 2019-02-13

ÖREBRO

Diarienummer: 403/2019

1. Ordförande hälsar alla välkomna till mandatperiodens första möte
2.

3.

Närvarande : Carina Toro Hartman, Georg Barsom, Pia Delin, Kemal Hoso, Christer Johansson,
lng Marie Wessen, Miriam Strömquist, Anita Markbåge, Inger Göransson, Ove Nilsson, del av
mötet, Lena Fernström, Ketty Winsryd, Heleene Torstensdotter, Magnus Gustafsson, Carina
Eriksson, Linnea Lorinius och Tommy Krångh
Frånvarande: Sara lshak, Pär Ljungvall, Håkan Larsson, Lena Ågren, Mikael Gustavsson
I samband med uppropet presenterade sig alla deltagare.

4.
5.
6.
7.

Val av justerare. Lena Fernström
Anmälan övrig fråga, Anita Markbåge anmälde en punkt, Parkering
Godkännande av dagordningen. KTR godkände dagordningen
Föregående protokoll. Ordförande läste genom protokollet och KTR beslutade att
lägga protokollet till handlingarna.

8.

Inbjudna gäster: Therese Anemyr, Tillgänglighetsbroshyr samt Naturkartan,
Therese berättade om de informationskanaler som finns och att det nu finns uppgraderade
och nytryckta broschyrer på Turistbyrån och Servicecenter. Naturkartan finns som app och
webbplats som informerar om alla platser i Örebro kommun med möjlighet att få veta vilka
som är tillgängliga . Dock är inte alla platser utsatta och fullständigt beskrivet hur
tillgängligheten är. Tankar väcks om att undersöka möjligheten om personer inom daglig
verksamhet kan hjälpa till med att undersöka olika platsers tillgänglighet för att ytterligare
uppdatera Naturkartan . KTR beslutade att förfrågan ska skickas till Förvaltningschef Johanna
Vi berg för att undersöka möjligheten till ett samarbete. Vidare beslutade KTR att Tommy
Krångh får i uppdrag att skicka ut broschyrer till stadsbibliotek samt daglig verksamhet och
gruppbostäder.

9.

Ärenden från arbetsutskottet
a)

Ritningsgranskningsgrupp

Förslag på deltagare i ritningsgranskningsrupp har inkommit från KTR-r
Föreslagna namn är:
Christer Johansson, sammankallande, Erika Andersson, Carin Fremling, Ove Nilsson
och Bernt Dahlen Christer redogjorde för underlaget för frågan. Förslag kom att man
skulle initiera en workshop med LFE för att utforma uppdraget
Beslut: Att KTR väljer deltagare till ritningsgranskningsgruppen enligt KTR-r:s förslag.
b)

Utbildning för KTR
Eftersom det är ny mandatperiod föreslår au att kalla alla deltagare i KTR till en halv
utbildningsdag. Vidare föreslår au att också bjuda in andra politiker från
Funktionsstödsnämnden samt tjänstepersoner som arbetar med enkelt avhjälpta

hinder på bygglovsavdelningen på Stadsbyggnad. Datum för utbildningsdagen är 8
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mars kl 9.00-12.00 i Sessionssalen, Rådhuset. Separat inbjudan kommer att skickas
ut. Förslag kom att kontakta Förvaltningen för funktionsstöd om någon kan komma
och berätta om förvaltningens uppdrag.
Beslut: Att KTR bifaller förslaget på en halv utbildningsdag den 8 mars. Inbjudan
skickas ut till alla nämnder samt att kontakta förvaltningen för funktionsstöd med
förfrågan om deltagande.
c)

Detaljplan Slottet, information av Linnea Lorinius

Detaljplansenheten har upphandlat en utredning av tillgänglighet som A-Arkitekter
kommer att genomföra. Det har genomförts ett startmöte där man kom överens om
den geografiska avgränsningen av området. Kostnaden beräknas till ca 40 000kr.

Utredning ska vara klar i slutet av våren. Ordförande tackade för
informationen.
d) Tillgänglighetspriset 2019.

KTR informerades om att årets pristagare är Göran P Andersson, för sitt
arbete med Mellofesten. Ordförande informerade att au har beslutat att höja
prissumman från 5000 kr till 10 000 kr och att priset delas ut kl. 09:00 på
Kommunfullmäktige den 27 februari.
10. Informationspunkter
a) Portabel hörslinga, utrustningen är nu tillbakalämnad till Transistor eftersom den var
trasig och inte den produkt vi beställt.
b) Handlingsplan, Tommy informerade om arbetet och au beslutade att en uppdaterad
version skickas ut till au varje fredag. lnformationspunkt till KTR
c) Representanter för Open art har träffat Tommy Krångh och au för att diskutera
tillgängligheten under sommarens utställning.

11. Ärenden från KTR-r:

Resegaranti för färdtjänst, Ärendenummer Ks 128/2019, informationspunkt, bilaga
till handlingarna
b) Trappklättrare, Ks 127/2019
Förslag till KTR att KTR stöttar KTR-r:s skrivelse till Regionens tillgänglighetsråd.
Beslut: Att KTR stöttar KTR-r:s skrivelse till Regionens tillgänglighetsråd
c) Alla som åker färdtjänst är inte åldringar som befinner sig i ett digitalt utanförskap.
Ks 126/2019. Linnea Lorinius har fått information att man nu testar appen under
våren och när det är klart kommer den att släppas till allmänheten. Det finns inget
tydligt startdatum. lng-Marie Wessen kommer att ingå i testgruppen och kommer att

a)

bevaka frågan.

d) Ramp vid Bio Roxy. lnformationspunkt. Det finns ett bygglovsbeslut för en ramp,
men ännu har det inte kommit igång. Kemal Hosa och Linnea Lorinius lovade att
undersöka frågan och återkoppla via mail eller vid nästa sammanträde.

12. Budget investeringsmiljon.
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I den sammanställning som är bifogad kan det konstateras att KTR:s
investeringsbudget/ekonomi är god. KTR uppmanas att komma in med förslag på

investeringar.
Förslag på nya investeringar från au:
•

Utreda tillgänglighetsapplikation i samband med event.

•

Att mer pengar satsas för att öka tillgänglighet kring slottet.

•

Lekplatser, inventering, förslag på 4-5 lekplatser

13. Budget KTR.

Ordförande informerade att hon tillsammans med Tommy Krångh har träffat
ekonomer för att få en bild över den ekonomiska situationen och även påtalat
kostnadsökningar, som Tillgänglighetspriset, referensgruppens omkostnader samt att
tolkkostnader för referensgrupp, samt KTR inte ska ligga inom budget
14.

Mötestider KTR 2019:

13 februari 13.00-16.00 Plats Kupolen
23 april 13.00-16.00 Plats Kupolen
24 september 13.00-16.00 Plats Kupolen
26 november 13.00-16.00 Plats Kupolen

15. Övriga frågor
a) Parkering. När betalningsautomaten är trasig hänvisas man till närmaste
parkeringsautomat som har samma kostnadsnivå eller högre eller betala via
mobilen. Om man inte har tillgång till internet kan det vara svårt att veta var man
ska gå. Förslag är att information ska finnas på automaten med en tydlig
hänvisning till vilken automat man ska gå till.
16.
a) Open art. Au har träffat Elisabeth Magnusson från Open art för att prata om
tillgänglighet. Open art har inkommit med ett kostnadsförslag för en app med
syntolkning, intalad information samt textning av de teckenspråksfilmer som
kommer att finnas, tillfälliga ramper på stan, tryckkostnader för att ta fram en
broschyr med symbolspråk samt informationstavlor. KTR beslutar att bifalla
förfrågan med summan av 155.000 kr.

b) Ordförande tackade alla ledamöter för visat intresse och avslutade mötet.

Justerat den

3

l·

I I 3 2019

t

L
J i
.. . . . . . .
~~ . . . .b . . ~
Ordförande Carina Toro Hartman

.~

~~
/.
.... ...... ................................. ............... .................................................................... .

Justerare Lena Fernström

Sekreterare Tommy Krångh
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