ÖREBRO

Protokoll

Kommunala tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2017-04-04
Närvarande
Politiker
Georg Barsom (KD), ledamot fram till kl.15
Sara Ishak (M') ledamot
Gun Carlestam Lewin (S), ersättare
Hanna Ljung (C), ersättare
Pia Delin (L) ersättare
Övriga ledamöter
Christer Johansson, vice ordförande och ordinarie rörelsegruppen
Ingmarie Wessen, ordinarie rörelsegruppen
Johan Sobelius, ordinarie medicingruppen
Ketty Winsryd, ordinarie psykgruppen

Miriam Strömquist, ersättare rörelsegruppen
Ewa Rydmark, ersättare syngruppen
Inger Göransson, ersättare hörselgruppen

Frånvarande
Carina Toro Hartman (S), ordförande
Ulrika Öhm, ordinarie hörselgruppen
Ove Nilsson, ordinarie syngruppen
Carin Fremling, ersättare psykgruppen
Oscar Bodin, ordinarie medicingruppen
Anita Markbåge, ersättare medicingruppen
Erika Andersson, ersättare medicingruppen
Ann-Chatrin Petersson, ersättare rörelsegruppen
Inbjudna gäster:
Per-Åke Sörman (C)
Övriga närvarande:
Två taktiltolkar
Sekreterare
Kerstin Gerdin Mann

Innan mötet öppnades gick ordförande igenom reglementet för KTR, för att se hur dess
sammansättning av ledamöter ser ut och vilka de representerar (se bilaga: KTR:s reglemente). Det
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framkom att det inte finns någon som representerar programnämnd barn och utbildning vilket är en
brist.
§21 Sammanträdets öppnande
Ordförande Christer Johansson öppnar mötet.

§22 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkänns.
§23 Upprop och presentationsrunda
Närvarande ledamöter antecknas.
§24 Val av justerare
Johan So belius väljs till jus terare

§25 Föregående protokoll
Punkter från föregående protokoll togs upp och svaren som inkommit lästes upp av ordförande och
noteras under denna punkt i dagen protokoll. Därefter läggs protokollet till handlingarna.
•

Svar ifrån Lasse Lundberg angående displayen vid Våghustorget
Tekniken fungerade inte i samarbetet mellan bussar och display. Pågår ett större arbete för att
reda ut hela problematiken. Många olika problem som ställer till det.

•

Parkerade bilar vid FLEX hållplatser
Vi håller på att gå igen alla punkter och hoppas få till en bättre lösning under våren
sommaren

•

Hur sätts taxor för färdtjänsten. Vem bereder och vem beslutar?
Frågorna ska beredas i samverkan mellan kommun och region. Beslutet tas sedan av
kommunen och då i fullmäktige. Har inte varit uppe på flera år. Vi håller nu på att utreda
totala frågan kring färdtjänstekonomin och hoppas på en lösning.

•

Betalningssätt vid fardtjänstresor - vad gäller
Det går att betala med kort i bilen för enskilda resor. Den som åker kontinuerligt till arbete,
skola eller annan verksamhet kan få detta på faktura.

•

Svar ifrån Tekniska förvaltningen angående säkerhetskontroll av handikapptoaletter
Tekniska förvaltningen ansvarar för 8 offentliga toaletter i centrala Örebro.
På dessa toaletter testar vår driftentreprenör larmet minst en gång i månaden.

•

Med anledning av tidpunkten för utdelningen av kommunens tillgänglighetspris framförde
önskemål om, att tidigarelägga hela nomineringsförfarandet, inklusive beslut, så att pristagaren
har möjlighet att få vara med på Kommunens stora gala, där även andra pris delas ut.

§26 Fyra skrivelser gällande skolfrågor
1. Ljudmiljön i skolan och efterklangsmätning i klassrum
Kommunsekreteraren meddelar att skrivelsen är under behandling och en handläggare
kommer att utses. Frågan bordläggs till nästa möte.
2.

Elöverkänsligas förening i Örebro län
Bordläggs till nästa möte.

3.

Mag-tarmföreningen
Bordläggs till nästa möte.

4.

Tillg ängliga skollokaler
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Bordläggs till nästa möte.

Beslut: Att bjuda in ansvarigt kommunalråd för programnämnd barn och utbildning till
nästa möte för att få svar på frågorna.

§27 Skrivelse tillgänglighet, utbildad personal, besparingar. FUB Örebro
Ordförande läser upp skrivelsen i sin helhet. Skrivelsen är skickad till programnämnd social
välfärd för vidare hantering.
Det ligger ett effektiviseringsuppdrag på förvaltningen för funktionshindrade och det
åligger nämnden att identifiera var och på vad man ska spara in på. Verksamheterna får
regelbundet rapportera hur de gör till nämnden.
Beslut: att mötet ställer sig bakom skrivelsen som ska kompletteras med
protokollsutdraget.
§28 Skrivelse avgifter inom färdtjänsten. Personskadeförbundet RTP Örebro lokalförening.
Ingmarie Wessen
Personskadeförbundet RTP Örebro lokalförening, anser att avgifterna för färdtjänst ska
vara desamma som för annan kollektivtrafik. Samt att betalsystemet ska utformas på
samma sätt som för den ordinarie kollektivtrafiken.
Kostnaden för en färdtjänstresa inom tätorten är idag 40:- kr (tur och retur 80:-kr).
Motsvarande kostnad för en bussresa är 18:- kr De som är beviljade färdtjänst har oftast
sämre ekonomi och detta medför stora kostnader för den enskilde. På andra håll i landet
har detta gått att lösa att det är samma taxa för färdtjänst som för bussresa exempelvis i
Östergötland.
DHR informerar om att i Örebro är det beslutat att den inte ska kosta mer än 640:- kr i
månaden för att åka färdtjänst.
Syngruppen framför att det är mycket pengar varje månad och skulle vilja ha möjligheten
att få resorna fakturerade i stället för som det är i dag.
Region Örebro län har precis påbörjat ett arbete med att se över bland annat färdtjänsten.

Beslut: att skrivelsen skickas till kommunstyrelsen tillsammans med protokollsutdraget
Beslut: att göra en skrivelse och ge Kommunstyrelsen i uppdrag att göra en begäran om
taxeförändring.
§29 Skrivelse utskrift i punktskrift. Synskadades riksförbund, SRF i Örebro
Skrivelsen läses upp och det framförs ett önskemål om att kommunens servicecenter
införskaffar utrustning för punktskrift och tillhandahåller utskrifter i punktskrift.
DHR tog för givet när servicecenter öppnade att den servicen skulle finnas där. Tidigare så
kunde man på biblioteket få en skrift inläst på ett band men den servicen finns inte längre.

Beslut: att ställa sig bakom den första delen av skrivelsen och att skicka den till
Kommunstyrelsen tillsammans med protokollsutdrag
§30 Skrivelse tillgänglighet på Kulturskolan, Strand. DHR Örebro avdelning
Skrivelsen läses upp. Lokalen på Strand är inte tillgängliga eller användbara för
rörelsenedsatta personer. Det finns inga handikapptoaletter och det framgår inte när man
ska köpa biljetter till olika evenemang på webben att lokalen inte är anpassad.
Beslut: att skicka skrivelsen tillsammans med protokollsutdrag till Kulturnämnden.
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§31 Finansiering av översättning till teckenspråk vid Open Art. Information
Ordförande anmäler att au av miljonen beviljat 49.000:- kr för en teckenspråksöversättning
av en app i samband med Open Art. Beslutet ifrågasätts av kommunala tillgänglighetsrådet
som uttalar kritik gentemot arbetsutskottets beslut, eftersom arbetsutskottet inte har
mandat att fatta beslut om att bevilja medel av miljonen.
Påtalar även nödvändigheten av att en utvärdering och återkoppling av appen görs och
skickas till kommunala tillgänglighetsrådet.
Beslut: att på nästa möte ha en princip diskussion om hur miljonen ska användas.
§32 Hörselslingor i träffpunkter och dagcentraler. Information Inger Göransson
Skrivelsen är skickad till driftsnämnd vård och omsorg väster som har tagit med frågan i
sin verksamhetsplanering för 2017. Detta innebära att tillsynen av slingorna kommer att
följas upp årligen
§33 Studieresan Linköping
I dagsläget är det 18 personer anmälda.
§34 Inbjuden gäst, Per-Åke Sörman (C )
7 oktober 2016 tillträdde Per-Ake som ordförande för programnämnd Social välfärd. Han
presenterar sig och berättar att han håller på att sätta sig in i de olika verksamheterna inom
programnämnden.
Mötet framförde bristen på att det saknas en person inom kommunen som arbetar med
och har översyn av tillgänglighetsfrågor och så har det varit i många år. Per-Ake har inget
svar på just den frågan.
En handlingsplan för tillgänglighetsfrågor ska göras och tas politiskt och så hoppas mötet
att det kommer en person som kommer att jobba med frågorna.
Vikten av att det utses en tjänsteman som på heltid arbetar med frågorna är högst aktuell. I
andra kommuner arbetas det aktivt med dessa frågor och en undran är varför inte Örebro
kommun gör det och det kanske kan vara en brist på omvärldsbevakning av
kommunstyrelsen av dessa frågor. I till exempel Borås kommun (där KTR varit på
studiebesök) har man två tjänstemän, som arbetar på heltid med tillgänglighetsfrågor, och i
Göteborgs kommun har man avsatt sex stycken heltidstjänster.
Mötet framförde också att Örebro kommun ligger långt ner i rankingen vad det gäller
tillgänglighet och Per-Ake vill ta del av den rapporten.
§35 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden är anmälda.
§ 36 Nästa sammanträde
19 september 2017 på Rådhuset i lokal Kupolen klockan 13-16

§37 Mötet avslutas
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