
ÖREBRO KOMMUN Kommunala Tillgänglighetsrådet 2022 
 

 2022-05-24 Ks 79/2022 

 

Box 30000, 701 35 Örebro 
Drottninggatan 9 
kommun@orebro.se 
Servicecenter 019-21 10 00   Fax 019-21 11 04  
 

 
Kommunledningskontoret 
orebro.se 

Kommunala Tillgänglighetsrådet 2022-05-24  
Närvarande: Carina Toro Hartman, Ing-Marie Wessen, Inger Göransson, Ove 
Nilsson, Cecilia Ramstedt, George Barsom, Pär Ljungvall, Ketty Winsryd, 
Miriam Strömquist, Christer Johannson, Håkan Larsson, Kemal Hoso, Eva-Li 
Skog, Åsa Leandersson och Tommy Aldergrim. 

Frånvarande: Pia Dehlin, Lena Fernström, Carina Eriksson, Florencia Lopez, 
Martha Wicklund, Helene Torstensdotter, Magnus Gustavsson 
 

Gäster: Gustav Axberg, Projektledare på Stadsbyggnad, Johanna 
Viberg, förvaltningschef på Förvaltningen för sociala insatser, 
Åsa Tiderman, verksamhetschef på Förvaltningen för sociala 
insatser, Helena Hasslert, strateg på Lokalförsörjningsenheten 

 
1. Ordförande hälsade alla välkomna till vårens sista KTR 
2. Upprop genomfördes 
3. Cecilia Ramstedt valdes till justerare  
4. Anmälan av övriga frågor. 
 a) Christer Johansson anmälde frågan om Funkissommar 

b) Ove Nilsson anmälde en information om en aktivitet på 
Kulturkvarteret i augusti 
c) Håkan Larsson om headset 

5. KTR kunde efter anmälda övriga frågor godkänna dagordningen. 
6. Föregående protokoll summerades av ordförande och lades till 

handlingarna 
7. Inbjudna gäster:  
a) Örebro kommun håller på att ta fram en strategi om Hjälmaren 

som rekreationsområde. Gustav Axberg är projektledare för 
detta. Han berättade om processen och arbetet kring Hjälmaren. 
Det övergripande syftet för Hjälmarens framtida utveckling är att 
Hjälmaren ska tillgängliggöras och bli mer attraktivt som 
rekreationsområde för kommuninvånare och besökare. 

   
 

 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 



ÖREBRO KOMMUN Kommunala Tillgänglighetsrådet 2022 
 

 2022-05-24 Ks 79/2022 

  2 (5) 

Man utgår från tre huvudprojekt: 
• En utvecklingsstrategi för Hjälmaren som 

beskriver Örebro kommuns vilja och ambition ska 
formuleras och implementeras 

• Former för samverkan med och mellan andra 
offentliga aktörer, de större näringsidkarna, de 
större fastighetsägarna och berörda delar av det 
civila samhället ska skapas. 

• En form för hur arbetet ska fortgå efter att 
projektet är avslutat ska skapas. 
 

Örebro kommun samverkar med fem kommuner, tre 
länsstyrelser, tre regioner och fyra destinationsbolag för att ta 
fram en gemensam strategi för arbetet kring Hjälmaren. Planen 
är att under våren 2023 ha ett beslut kring frågan. En fråga från 
rådet som ställdes är hur den tänkta båttrafiken kan vara 
tillgänglig för personer med rullstolar och svaret man fick var att 
det är upp till båtbolagen att möjliggöra detta, men att det är en 
investering som är dyr för företagen att bära. Man lyfte flera 
exempel på företag i andra områden som har gjort detta och att 
det till och med var en vinst för man öppnar upp för turister 
som annars inte skulle besökt platserna.  
Se vidare i bifogad PPT. 

 
b) KTRr har efterfrågat om information om Fokushusets 

verksamhet och man vill veta hur kommunen har tänkt och 
tänker kring de 25 lägenheterna och de ursprungligen 
gemensamma lokalerna för hobby, träning och umgänge.  
Johanna Viberg inledde med att informera om en idé om ett 
Hyrestorg för kommunens gruppbostäder eller anvisade bostäder 
för att möjliggöra en bostadskarriär även för den målgrupp som 
hyr bostäder. 
Detta skulle kunna bli en möjlighet att välja boende samtidigt 
som det finns behov av att kunna matcha boende med 
invånarens behov av stöd.  
Åsa Tiderman och Helena Hasslert informerade om Fokushusets 
verksamhet och lokalfördelning. ÖBO äger idag Fokushuset och 
förvaltar huset. Det finns en avsiktsförklaring från 2012 som 
säger att lägenheter vartefter de blir lediga ska övergå till 
lokalförsörjningsenheten (LFE) från ÖBO En del lägenheter 
tillhör ÖBO och en del Lokalförsörjningsavdelningen samt att 
vissa utrymmen används av det mobila boendestödet. Det finns 
ett upprustningsbehov identifierat och arbetet skulle satts i gång 
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men på grund av pandemin sköts det på framtiden. Det finns nu 
planer på att initiera det arbetet. 
Det finns personal i huset dygnet runt och situationen idag är 
lugn och fungerande. När det gäller frågan om centralt belägna 
bostäder är det inte ett uppdrag som Förvaltningen för sociala 
insatser har samt att situationen är svår att lösa då det inte finns 
mark eller fastigheter som idag är lämpliga. För utförligare 
information finns PPT bifogad 

 
 
8. Förslag på verksamhetsplan för KTR 2022 

Summering av bikupornas dialog: 
Det är bra att det finns ett tydligare uppdrag för KTR. 
Kommunstyrelsen har beskrivit vårt uppdrag och som ligger i 
linje med förslaget på Verksamhetsplan. 
För att förverkliga innehållet behöver punkterna konkretiseras 
ytterligare och då kan de hjälpa oss att komma ut till nämnderna 
för dialog och uppföljning av kommunens funktionsrättsarbete. 
Det kanske skulle vara ett av huvudspåren i Verksamhetsplanen. 
När det gäller aktiviteterna ser en del inga konstigheter medan en 
grupp tycker att man enbart ska utgå från funktionsnedsättning 
och inte andra perspektiv. En fråga som kom upp är vem som 
ska göra allt detta?    
Kompetensutvecklingen faller ut när punkterna genomgås och 
konkretiseras. Förslag är att man har stående inslag varje gång 
KTR har möte och avsätta 15 minuter som fyller oss med 
kunskap. En grupp föreslog att man kan utöka antalet möten till 
6 möten och att 2 av dessa ska vara heldag med möte och 
utbildning.  
Man borde ta fram en önskelista om ämnen utifrån utstakad plan 
de kommande 4 åren. 
En fråga är var kompetensbristen är störst och att man börjar 
med grunderna, ex vad står det i den svenska 
funktionhinderspolitiken. 
Eftersom det kommer nya ledamöter till en ny mandatperiod så 
är det bättre att invänta det innan arbetet med att genomföra 
Verksamhetsplanen till den nya mandatperioden.  
Partierna väljer själva representation till KTR och den kan bli 
problematisk eftersom till exempel att politiker från någon 
nämnd som har skola som uppdrag inte är representerad i KTR. 

 
Rådet beslutar att tillstyrka förslaget av Verksamhetsplan 
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10. Informationsärenden 
a) När det gäller översyn av KTR så är beskedet att man inget görs 

innan valet i höst och inför en ny mandatperiod. 
Kommunledningen gör samtidigt en översyn av alla samråd som 
finns. 

b) När det gäller bokning av hörselslinga på Kulturkvarteret, så 
tittar man på ett bokningssystem och önskemålet från KTR är att 
den ska vara lätt att hitta exempelvis finnas på förstasidan har 
framförts till ansvariga. 

c) Genomgång av remissvar  
• Remissvar angående elsparkcyklar 
• Remissvar kring prioriteringsordning av resor 

inom servicetrafiken 
• Remissvar till kvalitetskrav och riktlinjer för 

uteserveringar i Örebro kommun  
• Remissvar Strategi för utveckling av Hjälmaren 

som rekreationsområde 
Rådet ansåg att Strategin för utveckling av Hjälmaren var ett bra 
sammanställt remissvar! 
Rådet gav Tommy A att undersöka möjligheterna för att 
tillgängliggöra båtturerna till Björkö. 
 

11. Övriga frågor 
a) Funkissommar 
Christer Johansson eftersökte information om aktiviteter som 
ska genomföras under sommaren 2022. Under mötet 
informerade George Barsom om att det gått ut ett 
pressmeddelande i denna stund om Funkissommar och som 
skickas ut till alla ledamöter. 
b) Ove Nilsson informerade om ett arrangemang på 
Kulturkvarteret den 11 augusti kallat Möte i mörker. 
c) Håkan Larsson lyfte behovet av att vid digitala presentationer 
att man ska använda headset. 
d) Ing-Marie Wessén informerade om ett bussprojekt som 
Länstrafiken har initierat med anledning av en incident kring 
rullstolsburen nekades att åka med bussen vilket ledde till att 
man inte vill åka buss i rädsla för att bli avvisad. 
Information om bemötande ska ut till alla busschaufförer och 
deltagare i projektet ska åka buss för att se om man får åka med 
och hur bemötandet fungerar. Deltagarna ska dokumentera 
resorna och är också ett led av att informera att det fungerar att 
åka buss och att invånare ska bli mindre beroende av färdtjänst. 
e) Syntolkade visningar av Open Art sker den 9 och 25 juli samt 



ÖREBRO KOMMUN Kommunala Tillgänglighetsrådet 2022 
 

 2022-05-24 Ks 79/2022 

  5 (5) 

17 augusti. Klockslag för alla tillfällen är 17.30. 
 
12. Nästa möte 2022-10-05 
13. Ordförande tackade för ett aktivt och bra möte och önskade alla 

en skön sommar! 
 
 


