Kommunala Tillgänglighetsrådet
Protokoll 2019-04-23
Diarienummer:

1. Närvarande: Carina Toro Hartman, Inger Göransson, Ing-Marie Wessen, Magnus Gustavsson,
Håkan Larsson, Helene Torstendotter, Miriam Strömquist, Anita Markbåge, Ove Nilsson, Pär
Ljungvall, Carina Eriksson, Christer Johansson, Pia Delin, Georg Barsom, Sara Ishak och
Tommy Krångh
2. Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet
3. Upprop
4. Val av justerare.
Mötet beslutar att välja Christer Johansson till justerare
5. Godkännande av dagordningen.
6. Anmälan av övriga frågor
Se punkt 13
7. Föregående protokoll
Ordförande läste upp föregående protokoll som lades till handlingarna
8. Inbjudna gäster: Mimmi Beckman, planerare på Tekniska förvaltningen om lekplatser kl
13.15. Malin berättade om de arbete man nu har på förvaltningen om framtidens lekplatser.
Man har tagit fram strategier och riktlinjer och som underlag för det arbetet finns FN:s
barnkonvention som blir lag 1 jan 2020. Just nu har man två stora projekt, ett på Stora
Holmen och ett i Stadsparken. KTR uttrycker en önskan att kunna se förslag på
tillgänglighetsanpassningar för att eventuellt kunna bidra med medel från
investeringsmiljonen. Se punkt 12. Bilaga
9. Ärenden från arbetsutskottet
a) Ramp vid Edwalls ur
Information om situationen just nu.
Svar: Bygglov för ramp har beviljats. Byggnation har försenats på grund av
projektledning- man har bytt projektledare och det har gått sakta på TF.
Till Linnea bygglovshandling
b) Skrivelse ang resor vid daglig verksamhet
Svar från Social Välfärd busskort
Till detta möte har inget svar kommit. Christer Johansson lyfte orättvisan när det
gäller busskort för färdtjänst. För ”vanliga busskort”gäller obegränsat antal resor

medans det för färdtjänstbusskorten bara gäller resa mellan två punkter; hem och
daglig verksamhet. All annan resa kostar medborgaren extra
c) Resegaranti
Information om förslaget från Region Örebro län,
Ing-Marie Wessen informerade om att Region Örebro län kommer med ett förslag
under april månad.
d) Uppdrag från Tekniska förvaltningen till daglig verksamhet
Vid förra KTR kom ett förslag om att kontakta daglig verksamhet om de har möjlighet
att utföra tillgänglighetskontroll av naturupplevelseplatser.
Kontakt har tagits och ett första möte ska planeras in.
e) Gångstråksplan
De tjänstepersoner som ansvarar för att ta fram en gångstråksplan är intresserade
att få input till förslaget från KTR. AU föreslår att de kan kontakta
ritningsgranskingsgruppen.
Beslut: KTR beslutar att man kan anlita ritningsgranskingsgruppen för detta arbete.
f) Upptaktsdag
Förslag från AU att KTR har en upptaktsdag i september. Förslag på datum är 17/9
eller den 18/9
Beslut 17/9 kl 13-16. Au återkommer med mer information
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b)
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d)
e)
f)

Informationspunkter:
Avtal mellan Örebro kommun, Lokalförsörjningsenheten och Audiologen kring
hörslingor.
Inger Göransson redogjorde för tre olika möten som genomförts. Det första mötet
gällde det avtal Örebro kommun har med Audiologiska kliniken ang nyinstallationer
och service på befintliga. Det andra mötet gällde rutiner för utlåning av den portabla
hörslinga som finns på Stadsbiblioteket. Det tredje var ett möte med hörselinstruktör
som lyfte behovet av hörselombud och hörselpärmar. Tommy Krångh fick i uppdrag
att kontakta Lokalförsörjningsenheten som ansvarar för avtalet för att påminna om
att avtalet löper ut 2019 och att man bör börja titta på ett nytt. Georg Barsom lyfte
behovet av att göra en översyn av gymnastiksalar och hörslinga. Bilaga från möten
som har gjorts.
Handlingsplan, information om situationen kring handlingsplan
Tommy Krångh informerade att inget nytt har hänt.
Förvaringsgarage för förskrivna elmopeder.
Regionen ansvarar för uthyrning av dessa.
Karlslundsgården, synpunkter på att det är inte är tillräcklig kontrast i
boendelägenheterna.
KTR:s möten är öppna möten.
Miljöpartiet kommer att bjudas in till KTR:s möten
Ritningsgranskningsrupp
Lokalförsörjningsgruppen hade bjudit in gruppen för ett första möte. Det mötet har
senarelagts till hösten. Lokalplanerare för förskola kommer att kontakta gruppen för
att göra ett studiebesök på en förskola.

11. Ärenden från KTR-r:
a) SRF har inkommit med en skrivelse angående det stöd för synskadade som finns vid
övergångar med trafikljus. Bilaga
Jag har skickat båda skrivelserna till registrator på Stadsbyggnad. Skrivelserna
kommer få ett ärendenummer och sedan skickas till ansvarig handläggare, Ataniyaz
på TF som har hand om trafikljus.
b) Skrivelse från SRF: Butiksägare som använder trottoar och ledstråk för att ställa ut
trottoarpratare.
Jag har skickat båda skrivelserna till registrator på Stadsbyggnad. Skrivelserna kommer
få ett ärendenummer och sedan skickas till ansvarig handläggare, Fredrik Thore
KTR beslutar att bjuda in Fredrik Thore till nästa KTR.
Håkan Larsson lyfte frågan kring förebyggande, hur den processen ser ut kring
planering av staden.

12.

Investeringsmiljonen
a) Förslag på att i samarbete med tekniska förvaltningen ta fram underlag för att
tillgängliggöra nya lekplatser och ta fram kostnader för detta.
Beslut: Hänskjuts till KTR-mötet i september. Mimmi Beckman kommer bjudas intill
referensgrupp i aug med och har då med olika förslag på tillgänglighetsanpassningar
som sedan tas upp för beslut i au och KTR och som rör investeringsmiljonen.
b) Open art
På förra KTR beslutade man ta medel från investeringsmiljonen, 155 000 för att göra
anpassningar av Open Art. Ekonom har påpekat att de anpassningar som Open Art
önskar göra följer inte de kriterier som investeringsmedel har och därför kan inte
KTR fullfölja sitt beslut. Tommy Krångh lyfte behovet av att verksamheter och
evenemang måste i sitt budgetarbete räkna med tillgänglighetskostnader. Håkan
Larsson lyfte behovet av information till tjänstepersonsorganisationen.
Beslut: KTR uppdrar Tommy Krångh att meddela Open Art att medel ej kommer att
kunna nyttjas. KTR beslutade också att uppdra Tommy Krångh att ta fram en
skrivelse om ökat medel då tillgänglighetsfrågan är bredare än de kriterier
investeringsmedel har.

13.

Övriga frågor
a) Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen har beslutat att lansera en ny app som
medborgare kan använda för att anmäla enkelt avhjälpta hinder
b) Politisk representation i KTR
KTR föreslår att adjungerad politiker från BoU från Vänsterpartiet inbjuds. Tommy
Krångh får i uppdrag att meddela kommunsekreterare Mats Guldbrand

c) Statsbidraget
Örebro kommun har möjlighet att ansöka om statligt bidrag rörande
habiliteringsersättning. Tidigare år har Örebro kommun bara sökt en del av den
summan man har rätt till att erhålla och hänvisar till att man inte vill höja
habiliteringsersättningen per månad med rädsla för att statsbidraget skulle kunna
försvinna och då måste kommunen själva ta den kostnaden vilket man anser inte ha
råd med.
Christer Johansson undrar varför man inte kan göra som andra kommuner som har
sökt hela beloppet från Socialstyrelsen och betalat ut engångssummor till berörda.
Bilaga från Christer Johansson,
Beslut: Inger Göransson tar fram en skrivelse till Programdirektör Patrik Jonsson och
Carina Toro Hartman får i uppdrag att kontakta Patrik Jonsson
(Dagen efter KTR-mötet meddelade kommunalråd John Johansson att Örebro
kommun kommer att söka hela beloppet och betala ut engångssummor, exakt efter
det förslag som KTR önskat)
d) Hyresnivåer,
DHR har skickat en skrivelse till alla ledamöter i Funktionsstödsnämnden angående
de hyresnivåer som gäller särskilda boenden inom LSS. Christer Johanson har fått
besked att programnämndens ordförande John Johansson kommer att svara på
skrivelsen
14.

Ordförande tackade för ett väl genomfört möte och avslutade mötet med en glad
sommarhälsning

Ordförande tackade alla ledamöter för visat intresse och avslutade mötet.

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum för justering

………………………………………………………………………………………………………………………………
Ordförande, Carina Toro Hartman

………………………………………………………………………………………………………………………………
Justerare, Christer Johansson

………………………………………………………………………………………………………………………………
Sekreterare, Tommy Krångh

