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

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
orebro.se 

Kommunala Tillgänglighetsrådet 221005 

Protokoll 
 

1. Välkommen 
2. Upprop 

Närvarande: 
Ing-Marie Wessén, ordförande på mötet 
Georg Barsom (KD), ledamot 
Kemal Hoso (S), ersättare 
Håkan Larsson (C), ersättare 
Pia Delin (L), ersättare 
Martha Wicklund (V), adjungerad 
Inger Göransson 
Magnus Gustafsson 
Carina Eriksson 
Miriam Strömquist 
Christer Johansson 
Ove Nilsson 
Förhinder: 
Carina Toro Hartman (S), ordförande 
Florencia Lopez (M), ledamot 
Lena Fernström  
Pär Ljungvall  
Heléene Torstendotter  
Ketty Winsryd  
Cecilia Ramstedt Anmält förhinder 

3. Val av justerare.  
Rådet beslutade att välja Pia Delin som justerare 

4. Anmälan av övriga frågor. 
a) Utåtgående dörr 
b) Handikapparkering på Stortorget 
c) Funkismello 
d) Bussprojekt 

5. Godkännande av dagordningen. 
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Rådet beslutade med tillägg av övriga frågor dagordningen. 
6. Föregående protokoll 

Ordförande läste genom föregående protokoll och rådet beslutade att lägga 
den till handlingarna. 

7.    Inbjudna gäster:  
a) 14.00 Magnus Storm, trafikingenjör på Tekniska förvaltningen 

informerade om de beslut som rör elsparkcyklar (friflytande mobilitet) 
som gäller i Örebro kommun. Det finns nu ett tillfälligt beslut att man får 
parkera i ytterområden på gångbana som gäller fram till den 31 dec. Man 
har kommit fram till att kommunen har rätt att kräva att företagen ska 
söka tillstånd för markupplåtelse. I de nationella reglerna står det, sen 1 
september, att det inte är tillåtet att köra på trottoarer och gångbana och 
det är polisens ansvar att bötfälla dem som gör det. Kommunen har 
dialog med polisen kring detta.  
Om man ser elsparkcyklar som står tokigt till kan man ringa Servicecenter 
019-21 10 00. 
Beslut: KTR önskar att få ytterligare information i januari då nya beslut 
ska tas. 

 
b) 15.00 Marie Hillius, enhetschef på Lokalförsörjningsavdelningen 

informerar om omorganisation inom avdelningen och hur det 
påverkar samarbetet med KTR 
Lokalförsörjningsavdelningen (LFA)har nu börjat gå in i en ny 
organisation som är mer strategisk och som har till uppgift att stötta 
förvaltningar/lokalsamordnare i lokalfrågor. Lokalsamordnare är nya 
roller på förvaltningarna och deras uppdrag är mer operativt och mer 
verksamhetsnära. Detta arbetssätt träder i kraft 1 januari 2023. 
Detta kommer innebära att dagens samarbete med 
ritningsgranskningsgruppen kommer att förändras och flyttas från 
LFA till lokalsamordnare.  
Rådet lyfte behovet av kompetens inom tillgänglighet i lokalfrågor 
och den kompetensen ska då finnas centralt på LFA och inte bland 
lokalsamordnarna. Kan LFA i sina uppdragsbeskrivningar gentemot 
mot förvaltningar ha med KTR:s och funktionshinderperspektivet 
undrar rådet? 
Beslut: att frågan tas upp på nästa AU. Uppföljning av frågan sker på 
nästa KTR. 
 
 

8. SRF vill lyfta frågan om tillgänglighet och bemötande vid kommunens 
servicekontor resp statens servicecenter på Näbbtorgsgatan 10.     

SRF, RTP och HRF har var för sig besökt servicekontoret/servicecenter på 
Näbbtorgsgatan. Vi har vid resp besök uppmärksammat behovet av 
förbättrings-åtgärder för den statliga delen av verksamheten. Det gäller 
skyltning och skärmar, som inte kan uppmärksammas av personer med vit 
käpp, avsaknad av teleslinga för personer med hörselnedsättning, höga 
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ståbord som inte kan användas av personer i rullstol, toalett som inte får 
användas etc. 

Frågan kommer att tas upp på decembermötet och inbjudan har skickats till 
Margareta Wall och representant för de statliga myndigheterna 

Beslut: att bjuda in Raili Strömberg, ansvarig för statliga myndigheterna och 
Astrid Jansson, enhetschef på Örebro kommuns Servicecenter 

9. Ledsagning enligt LSS. 
SRF har konstaterat att det råder oklarhet vad gäller regelverket för 
ledsagning enligt LSS. Hur hanterar man LSS-ansökan i kommunen? 
Au kommer att bjuda in ansvariga från Myndighetsavdelningen för ett möte 
den 19 oktober. 
Frågor kring bedömning av ansökningar inom olika delar inom LSS, SoL, och 
gruppboende. SRF upplever att bedömningar är gjorda godtyckligt och är inte 
enhetliga och att personer med synskadade inte tillhör personkrets 3. Martha 
Wicklund lyfter att hon upplever att man har gjort snävare bedömning av 
sökande inom Myndighetsavdelningen. En ledamot lyfte under denna punkt 
möjligheten till att röra sig utanför sitt eget hem, så kallat mobilt 
trygghetslarm. Örebro kommun har få sådana abonnemang aktiva. Martha 
Wicklund informerade att man nu håller på med upphandling av olika digitala 
välfärdssystem. Upphandlingen är omfattande och innehåller olika delar för 
att möta framtidens behov. Målet är att tjänsterna ska vara i gång 2026. 
 
Beslut: att bjuda ansvariga för frågan från tjänstepersonorganisationen och 
politiskt ansvariga till nästa KTR med ansvar för LSS och SoL 
 

10. Stängning av offentliga toaletter 

Under våren lämnade KTRr ett remissvar angående frågan om behovet av 
offentliga toaletter i Örebro. KTRr redovisade starka skäl till personer med 
vissa funktionshinder har särskilda behov av offentliga toaletter. Nu har det 
kommit till vår kännedom att Kommunstyrelsen fattat beslut om stängning av 
vissa av de offentliga toaletterna, bl a på järnvägsstationerna. Skälet, som 
anges, är att toaletterna används bla vid handel med narkotika. Där de 
offentliga toaletterna stängs ska allmänheten, enligt uppgift, hänvisas till 
restauranger och köpcentra. KTRr protesterar mot beslutet att stänga vissa 
offentliga toaletter. Vi anser att det innebär ett stort hinder för allmänheten 
vare sig det gäller personer med eller utan funktionshinder. Särskilt vill vi 
nämna att järnvägsstationer utan toalett måste ses som ett stort problem för 
bl a ankommande resenärer i Örebro. 

Svar från Tekniska förvaltningen:  

Alla toaletter är öppna som vanligt än så länge. Om Danfo accepterar alla 
uppsägningar från 1 januari. När allt ha landat i frågan om ekonomi så 
kommer Förvaltningen att fortsätta att jobba för att näringslivet kanske kan 
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upplåta några av sina toaletter för allmänheten mot att vi betalar de en liten 
summa. Sedan kommer Rådhuset att öppnas (kan ev ta lite tid eftersom den 
behöver renoveras). Ovanstående gäller i närtid men fortsatt utredning 
kommer att ske, både hur de fungerar, behöver de befintliga bytas ut, behövs 
fler mm. 

De som enligt förslaget ska hållas öppna efter 1 januari 2023 är Skateparken, 
Wadköping x2, Stora Holmen (sommarhalvåret just nu) samt Rådhuset (efter 
renovering). 

Flera ledamöter framförde att beslutet påverkar invånare när akuta situationer 
kräver tillgång till toalett snabbt eller att det finns i närheten man vistas.  

Beslut: att bjuda in tjänstepersoner för samtal till AU kring beslutet. 

11. Trygghetsfrågor för äldre. 

Inte minst äldre personer med käpp eller rollator har på senare tid råkat ut för 
överfall där personer rycker av dem halskedjor eller axelremsväskor. Polisen 
tar detta på stort ansvar men ändå ökar dessa händelser i antal. För äldre är 
detta en särskild trygghetsfråga inte minst då det gäller äldres hälsa: att falla 
och skada sig, att inte våga gå ut, att isolera sig. Förslag att KTR ordnar en 
halv dag i vår kring detta. 

Hur ser det ut med mobila trygghetslarm som möjliggör för invånare att 
kunna vistas utomhus. Martha Wicklund informerade om att man nu gör en 
omfattande upphandling kring it och telefontjänster där trygghetslarm ingår. 

Beslut: Att planera för en halvdag med inbjudna gäster för att lyfta frågan om 
trygghet för äldre och personer med funktionsnedsättning tillsammans med 
Kommunala pensionärsrådet. 

12. Verksamhetsplan 
KTR beslutade på förra mötet att tillstyrka förslaget på verksamhetsplan. 
Förslaget har skickats till Hållbarhetsdirektör. På grund av översyn av alla 
samråd, arbete med omorganisation och val har inget skett med frågan men 
KTR utgår från verksamhetsplanen för framtida arbete. 

13. Övriga frågor 
a) Ove Nilsson berättade om en händelse på väg till KTR om en dörr, vid 

en restaurang som har dörr som öppnas utåt och undrar om det är 
tillåtet?  
Det finns reglemente kring detta, att dörrar ska gå inåt, men ibland är det 
enda lösningen och det kan också av brandsäkerhet som gör att dörren är 
går utåt. 

b) Parkeringsplats för dem som har tillstånd att parkera på handikapplatser 
på Stortorget är numera borttagna. Anledningen till att de kom till var 
öppnandet av Servicecenter som hade lokaler på Drottninggatan. 
Eftersom Servicecenter nu har flyttat till Olof Palmes torg har man tagit 
bort platserna. Detta innebär att om du har möte på Rådhuset kan man 
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ringa Rådhusets reception för att få ett tillfälligt tillstånd. Man kan också 
kontakta trafikövervakarna för att få ett tillfälligt tillstånd. 
Beslut: att KTR tar fram en skrivning till Tekniska nämnden och till 
kännedom PN Samhällsbyggnad kring frågan. 

c) George Barsom informerade om Funkismello som går av stapeln den 9 
oktober. 

d) Ing-Marie Wessén informerade om ett bussprojekt hon deltar i. Projektet 
har till syfte att se funktion och bemötande för personer med rullstol på 
Länstrafikens busslinjer. 

 
14. Nästa möte är den 221207 
15. Ordförande tackade för ett väl genomfört möte. 

 
 

 
 
 


