Protokoll
Kommunala tillgänglighetsrådet
Tisdagen den 2016-11-22 klockan 13.00-16.00
Plats: Rådhuset, Kupolen

Dagordning
Närvarande:
Carina Toro Hartman (S), Ordförande
Christer Johansson, Vice ordförande
Gun Carlestam Lewin (S)
Hannah Ljung ( C)
Pia Delin (L)
Georg Barsom (KD)
Inger Göransson
Ingmarie Wessén
Johan Sobelius
Miriam Strömquist
Oscar Bodin
Ketty Winsryd
Britt- Marie Sundström
Ove Nilsson
Ulrika Öhrn
Gun Lundqvist
Frånvarande:
Emelie Jaxell (M) (Avsagt uppdrag)
Anita Markbåge
Eva Rydmark
Ann- Chatrine Pettersson
Carin Fremling

Inbjudna:

Sofia R Persson, förvaltningschef FFF
Fredrik Thore, tillsynshandläggare

1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Carina Toro- Hartman öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll
•
•
•

Per-Anders Öhrn presenterade arbetet med tillgänglighetsdatabasen
Information om Tillgänglighetspriset 2016
Tekniska förvaltningen besökte rådet och informerade bland annat om
ombyggnationen av Trädgårdsgatan.
• Information om kommande studieresa
• Information om Miljonen
• Diskussion om Örebro kommuns avtal med audiologen gällande hörslingor
• Remissvar skickades för ”Handlingsplan mot våld i nära relationer”
• Tillgänglighetsarbetet för Wadköping är lagt på uppdrag och sätter igång inom
kort
• En tillgänglighetsstrateg har tillsatts

4. Upprop och presentationsrunda
Ulrica Öhrn, ny ledamot, presenterade sig för rådet.

5. Val av justerare
Ingmarie Wessén väljs till justerare.

6. Besök av kommunens tillsynshandläggare
Fredrik Thore, tillsynshandläggare svarar på frågor och informerar om enkelt avhjälpta
hinder.
Tillsynshandläggarnas arbete går ut på att utifrån icke godkända protokoll över
tillgänglighetsanpassning se till att det åtgärdas.
Om det finns platser där man ser brister i tillgängligheten kan dessa skickas till
tillsynsenheten som sedan tar frågorna vidare.
Förslag ges att man kan gå ut med en kampanj till hushåll i Örebro med information
om sandning och var man kan hämta sand utan kostnad för att få fler fastighetsägare
och privatpersoner att sanda bättre utanför sina fastigheter och därmed minska risken
för olyckor. Fredrik Thore tar med sig förslaget och återkoppling för detta och för det
fortsatta tillsynsarbetet tas upp på ett kommande sammanträde.

7. Skrivelse från FUB
Sofia R Persson, förvaltningschef för FFF, svarar på frågor gällande tillgänglighet, och
i huvudsak angående ledsagning. Idag beviljas inte personer som bor på anpassade
boenden ledsagare utöver den ledsagning de erbjuds i boendet, och
Tillgänglighetsrådet ställer frågan om detta verkligen ger den enskilda individen
möjligheten att leva obegränsat med tanke på att det är ordinarie personal som då
ledsagar.
En bättre möjlighet för att använda resurser borde vara att anställa exempelvis
studenter som ledsagare som kan hjälpa till då ordinarie personal inte finns tillgänglig
eller på kvällar och helger, då det är svårare för personer i behov av ledsagare att
komma ut ur bostaden.

Många studenter ingår idag i kommunens vikariepool både för boenden och LSS fritid
samt avlösare, vilket gör att det finns en viss begränsning av personal idag.
Vill man driva frågan om beviljande av ledsagning inför budgetläggning 2018 bör
man börja redan nu med att lyfta detta till politiker i programnämnd Social välfärd.
Rådet anser att det bör anordnas fler kurser för personer med funktionshinder i att
använda digital teknik, då detta är något som underlättar vardagen för dessa personer.
Det går även att ansöka om medel för att anordna dessa kurser.
Tillgänglighetsrådet skickar med FFF att de har gjort ett bra arbete med medarbetarnas
kompetensutveckling.

8. Tillgänglighetspriset 2016
Nomineringstid 15 november – 15 december 2016. Informationen ligger på orebro.se
och kommer även att komma på Örebro kommuns Facebooksida. Priset delas ut på
Kommunfullmäktige i februari, och ges till en person eller organisation som gjort ett
bra jobb med tillgänglighetsfrågor under året. Om representanter från
Tillgänglighetsrådet har ett förslag på nominering skickas dessa till Kerstin Gerdin
Mann.

9. Paus
10. Hållplatsutrop och display på bussarna
Inger Göransson
Frågan om icke fungerande hållplatsutrop och displayer på bussarna har tagits upp i
referensgruppen. Ärendet har även tagits upp i Tillgänglighetsrådet tidigare och en
skrivelse har sammanställts, på vilken man anser att man fått något diffusa svar.
Eftersom Örebroarna i alla sammanhang uppmuntras att åka kollektivt mer så är det av
största vikt att utrop och skyltar fungerar så att kollektivtrafiken blir tillgänglig för
alla.
Förslaget är att Kommunstyrelsen informeras och kan vända sig till regionen för att
påtala den undermåliga servicen. En skrivelse kommer att skickas till
Kommunstyrelsen, och möjligen också en insändare för att skapa opinion och
synliggöra.
Genom röstning antas förslaget och Inger Göransson kommer att sammanställa
skrivelsen.

11. Resegaranti för färdtjänst
Ingmarie Wessén har haft ett möte med regionen och pratat med Marie-Louise
Forsberg Fransson om skrivelsen som skickats till Mats Gunnarsson.
Detta gav samma svar som i regionala rådet.
Skrivelsen tar upp ärendet om resegaranti som innebär att om färdtjänsten är försenad
eller inte kommer blir resan kostnadsfri eller så ersätts man för resan om man får boka

en taxiresa.
Förslagen är att göra en skrivelse till Kommunstyrelsen och kräva att kommunen ser
över frågan, eller avvakta till nästa sammanträde för att se om regionen tagit frågan
vidare.
Genom röstning beslutas att en skrivelse ska sammanställas.

12. Tillgänglighetsstrateg/samordnare, information
Anne Pettersson, strateg på Samhällsbyggnad, har utsetts till tillgänglighetsstrateg. Det
är tänkt att hon ska arbeta med tillgänglighetsfrågor, då i huvudsak mer med den
fysiska, samt samordna kommunala tillgänglighetsrådets frågor och se över vilka
åtgärder som kan utföras. Bland annat har man tittat på budget och beslutat om
åtgärder i Wadköping.
Ordförande Carina Toro- Hartman presenterar ett antal förslag som kan tas upp vid
nästa sammanträde.

13. Tillgänglighetsdatabasen
Nulägesrapport.
Länk till databasen finns nu på orebro.se. Det är inte klart hur funktionen i
fortsättningen ska användas, och vem som ska arbeta med uppdateringen av databasen.
Det finns skilda meningar om detta, och tanken är att en person som ska fortsätta
inventera platser och lägga in i databasen, men det finns i nuläget ingen som kan
uppdatera den.
Carina Toro- Hartman kommer att ha ett möte med Annika Rolland, enhetschef för
Kommunikation och samhällsutveckling, angående detta.

14. Ansvar för Örebro kommuns hörseltekniska utrustning
Gällande den skrivelse som Inger Göransson sammanställt angående det avtal Örebro
kommun har med audiologen har ett möte ägt rum med Hassan Hadjic där man gått
igenom avtalet som förnyades 2015 och där det finns specifierat vad audiologens
ansvar är gentemot kommunen. Det finns flertalet lokaler där kommunen bedriver
verksamhet där utrustning saknas eller inte fungerar.
Enligt en lista ska genomgång göras på befintliga hörselslingor, och en årsberättelse
över åtgärder ska årligen lämnas in.
Carina har kontaktat Åsa Bellander som skrivit på avtalet och inväntar återkoppling.

15. Hörselslingor på träffpunkter och frivilligcentraler
Ärendet har tagits upp på referensgruppsmöte. På frivilligcentralen finns ingen
hörslinga, och bland annat fanns det för få lokaler med hörslingor under
Seniorfestivalen.
Frågan är hos Åsa Bellander och ett tillsynsärende kommer att göras om inte åtgärder
vidtas.

16. Vårens mötestider
7 februari kl. 13.00-16.00
4 april kl. 13.00-16.00

17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

18. Mötets avslutande

Ordförande Carina Toro- Hartman tackade ledamöterna för ett bra möte.

Justerat den

/

2016

__________________________

Carina Toro- Hartman, ordförande

__________________________

Linn Björkstrand, tillf. sekreterare

__________________________

Ingmarie Wessén, justerare

