ÖREBRO
Kommunala tillgänglighetsrådet
Protokoll 2020-09-29
Diarienummer:

1.

Ordförande öppnar mötet

2.

Upprop
Närvarande:
Carina Toro Hartman, lng-Marie Wessen, Inger Göransson, Ove Nilsson,
Pia Delin (L), ersättare, Håkan Larsson (C), ersättare, Kemal Hosa (S), ersättare, Pär Ljungvall,
Anita Markbåge, Ulf Sandberg, Carina Eriksson, Eva-Li Skog, Rista Hurskainen
Via länk: Magnus Gustafsson, Georg Barsam (KD)
Ledamöter: Miriam Strömquist, Christer Johansson, Mikael Näslund
Anmält förhinder: Ketty Winsryd

3.

Val av justerare.
Pia Delin valdes till justerare.

4.

Anmälan av övriga frågor.
a) pågående revision av färdtjänstverksamheten inom kommunen

5. Godkännande av dagordningen.
KTR beslutade att godkänna dagordningen med tillägget under" Anmälan av övriga frågor".
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
7.

Inbjudna gäster:
Gabriel la Menerwa Kaasinen, intendent för offentlig konst, har anmält förhinder.

8.

Om KTRs ekonomi/lnvesterin gsmiljonen . Marko Ravlic, programekonom för
samhällsekonomi och stadsbyggnad.
Han informerade att det inte finns någon driftkostnadskompensation kopplad till
investeringsmiljonen. Mottagaren måste just i nuläget finansiera merkostnader kopplade till
denna. Förvaltningsorganisationen och tjänstepersoner borde lösa detta själva. När en
investering görs måste mottagaren av investeringen godkänna att de kan klara av att hantera
kostnaden som uppstår, dvs. kapitalkostnad i form av avskrivning och räntekostnader.
Vad innebär det konkret, undrade Inger Göransson.
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Som konkret exempel nämndes en investering i en ramp. Hur länge lever rampen i
stadsmiljö? Livslängden kan variera, mellan 10 till SO år. Varje år delas kostnaden på
livslängden. Är investeringen på 100 000 kronor ska det finansiera rampen och finansiera
driftskostnad också. Ju längre livslängd på objekten, desto lättare är det att få igenom
investeringen. Det är en fråga för Tekniska förvaltningen om de klarar av att ta en kostnad
över exempelvis 40 år.
Handlar investeringen om en hörslinga på biblioteket? Även i det fallet måste man räkna med
en kapitalkostnad. KTR har inga driftmedel utan måste skriva av på tiden.

Behövs ett regelverk? undrade Carina Toro Hartman.
Det är ett kommunövergripande beslut som får tas upp till diskussion, svarade Marko Ravlic.
Christer Johansson nämnde ett exempel där snabba insatser vid akuta behov behövde göras, utan att
lägga upp medel i budget för kommande år. I samband med bolagisering av fastighetsbeståndet blev
det ett stenhårt motstånd mot detta, då det meddelades att "vi kan inte investera kommunala medel
i andra bolags fastigheter". Det var i dessa fastigheter behovet fanns och där verksamheten bedrevs.
Det behövs ett regelverk för detta.
Marko Ravlic svarade: det finns ett kommungemensamt regelverk kring hur mycket Örebro kommun
får lägga på och förbättra andras fastigheter. Vill vi investera i en annan fastighet kan vi inte använda
dessa medel som ett snabbspår. Utan det måste in i lokalförsörjningsprocessen.
Marko upplyste vidare att miljonen ligger hos programnämnden. KTR styr över miljonen, kostnaden
hamnar hos mottagaren och är mottagaren staden/stadsmiljö så hamnar kostnaden hos tekniska
förvaltningen.
Carina Toro Hartman tackade för informationen.
KTR beslutade lägga informationen till handlingarna.

9.

Anpassning av skolor för tillgänglighet vid behov eller permanent, fråga från DHR.
Kommentar från Bygglov.
Fråga från Elöverkänsligas förening: Vilka anpassningar gör skolan för barn med
elöverkänslighet. Hur bemöter skolan elöverkänslighet?
Finns policydokument gällande tillgänglighet, allergi/astma, elöverkänslighet.

Kommunalråd Marlene Jörhag (KD} och Emma Byström lokalplanerare, lokalförsörjningsenheten,
informerade.
Marlene Jörhag och Emma Byström presenterade en powerpoint (bilaga 1}.
Nybyggnationer och stora renoveringar (i allt som kräver bygglov) i förskolor eller grundskolor
kopplas alltid en tillgänglighetskonsult till projektet och ser till att alla regler i Boverkets regler
tillgodoses.
Befintliga lokaler: verksamheten själv får ansöka om anpassningar i form av formulär där
anpassningsbehovet beskrivs. Det kan beröra befintliga elever på skolan eller barn som ska börja sin
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skolgång där, eller vårdnadshavare som har behov av tillgänglighetsanspassningar i lokaler. Exempel:
dörröppnare, ramper, eller RVC som krävs för att man ska klara sig självständigt i lokalerna.

Fråga: blir anpassningarna kvar när en befintlig elev slutat och så vidare?
Svar: ärendena finansieras via ett påslag på hyran. Fastighetsägarna själva äger anpassningen, till
exempel ramp eller dörröppnare. Lösningarna ska vara permanenta/bestående.

När anpassningar görs tas antikvariska och ekonomiska hänsyn.
En fråga som ställs i samband med det är: finns det ett bevarandevärde? Då görs en bedömning, där
nyttan ställs i relation till kostnaderna.

Marlene Jörhag informerade: vi i nämnden bekostar alla hyrorna. När en lokal tillgänglighetsanpassas
blir det en ökning av hyran för nämnden. Vi önskar att vi kunde tillgänglighetsanpassa alla våra
lokaler, men detta är inte möjligt, utan vi anpassar allteftersom behoven uppstår.
Vi har inte policydokumen t kring allergi utan följer Boverkets byggregler och bygglagen när vi bygger
nytt.
Som policydokumen t finns plan- och bygglagen, funktionsprogr am och ÖSB. Gårdar och förskolgårdar
ingår också i programmet.
När det gäller städning - finns det ett behov på grund av allergier så får varje skola ombesörja
städning varje dag eller anpassat efter behovet.
Carina Toro Hartman tackade för dragningen.

Anita Markbåge sade: många barn är elöverkänsliga och får inte den hjälp som de har rätt till. Många
blir hemmasittare då skolmiljön inte är lämplig för dem. Trådlösa nätverk är ett problem för dem.
Barnen blir aldrig bättre om de inte får sanering av sin elmiljö. Man kan ha trådbundna datorer i
stället. Begär in alla mobiltelefoner i en plåtlåda det skulle underlätta för barnen. Jag hjälper gärna
till på någon skola om det behövs.
Marlene Jörhag svarade: i fråga om mobiltelefoner går många över till att samla in telefonerna i
början av skoldagen, mest för att de inte ska vara distraherande. Plåtlåda - är ett bra medskick.
Marlene Jörhag har inte nåtts av meddelande att elöverkänslighet skulle vara ett problem.

lng-Marie Wessen tog upp det fria skolvalet. Har en funktionsnedsa tt elev rätt till fritt skolval eller
blir eleven hänvisad till en skola som redan är anpassad? Jag tror att det är ekonomin som styr. Finns
det en bortre gräns för anpassning och vem säger nej? Rektor eller verksamhetschef? Vem ger
svaret?
Varför finns ingen upplysning kring tillgänglighet för elever på nätet? Vilka skolor är anpassade - det
är viktig information som inte finns. Som exempel nämns även ett praktiskt problem: en hiss ska
fungera, men ingen vet som har nyckeln till den i skolan.
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Emma Byström svarade att detta är viktiga frågor. När det gäller information på hemsidan, så har
frågan har varit aktuell. Detta har diskuterats med skola/förskola. Hemsidan anses inte vara
lämpligast som informationskanal, eftersom det framgår vilka skolor som inte är anpassade, och att
media skulle vinkla det till något negativt. Vi undersöker därför andra möjligheter att informera om
vilka skolor som är tillgänglighetsanpassade.
Personnumret anger inte om personen har ett tillgänglighetsbehov. Det som kan sätta stopp är ett
antikvariskt behov eller ekonomin.
Marlene Jörhag svarade: som lärare ska man vara i en lokal som funkar. Antingen ha nyckel till hissen
eller vara i en lokal som funkar! Många skollokaler är gamla och de går inte att tillgänglighetsanpassa
i den mån vi skulle önska. Men i möjligaste mån vill vi göra de anpassningar som behövs.
Svar angående fritt skolval: vi har en skolansökningsprocess. Vi står olika i frågan ideologiskt i
partierna. Det finns för- och nackdelar med båda varianterna. Skollagen är tydlig: elev och
vårdnadshavare har rätt att välja, vi får göra anpassningar i den mån vi kan och får.
11

11
1den mån kan innebära vissa begränsningar, om man till exempel får sätta hiss på utsidan eller ej.

Stora anpassningar behöver komma upp i nämnden. Jag har inte varit med om att vi sagt nej till att
installera hiss.

lng-Marie frågade: hur är det med problematiska anpassning ar- ska de upp i nämnden? Får dessa ej
fattas på verksamhetsnivå?
Marlene Jörhag svarade: LFE tar de flesta beslut. När vi bygger nytt finns dessa krav med redan från
början.
Beslut tas av LFE eller programdire ktör när det gäller hyreshöjningar.
Tillgänglighetsanpassningar - då ska dessa in i hyran, eftersom vi vill behandla alla skolor lika.

lng-Marie Wessen undrade: om någon är besviken på ett beslut, vad kan man göra då?
Emma Byström svarade: har aldrig varit med om sådant, alla ärenden jag hanterat har gått igenom.
Om man blir besviken på ett beslut så har vi antagligen missat något viktigt.
Marlene Jörhag informerade: gällande fastigheter som ägs av privata aktörer har kommunen inte
samma rådighet, där inte Futurum är fastighetsägare.
Pia De lin undrade i egenskap av ordförande i autism-aspergerföreningen: autism-/asperger-barn har
svårt i skolan. Många av dem vill inte börja skolan alls, eftersom de inte får det stöd de behöver.
Barnen sitter och gråter. Rektorerna har insikten att barnen har detta behov av stöd, men svaret blir
11
11
Det finns inga pengar att ge något stöd • Detta är ett problem i hela Sverige. Anpassning viktigt.
Marlene Jörhag svarade: detta är ledsamt att höra, det är inte enkelt att få till alltid. Det är en
verksamhetsfråga. Vi från politikerhåll ger budgetförut sättningar. Man kan göra mycket utan att det
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kostar mycket. Många skolor har numera ett bra NPF-tänk. Vi har satsat på att lärare ska få
fortbildning i frågorna, det finns en stor efterfrågan. Förhoppningsvis ska vi kunna se skillnad snart.

Christer Johansson meddelade att han gått in på Örebro kommuns hemsida och sökt på ordet
"skolval". Resultatet blev en lista på alla skolor. Han fick fram följande val: kontakta oss, fakta om
skolan, vision och verksamhet, värdegrund, elevhälsa, fritis, skolrestaurang. Under rubriken Fysisk
tillgänglighet skulle man kunna ge information, vilket skulle erbjuda föräldrarna ett underlättat
skolval. Beskriv tillgänglighetsläget på respektive skola som det är, det är inget att skämmas för.
Marlene Jörhag svarade: det vore önskvärt, men alla tycker inte det är det. Därför landade man i att
informationen inte skulle finnas på hemsidan.

Fråga angående särskolan: man kan inte välja många skolor, utan man blir hänvisad till en specifik?
Marlene Jörhag svarade: antalet barn i behov av särskola ökar, och därför måste vi öka antalet
platser. Vi har öppnat upp ytterligare på Vivallaskolan. Gamla Eklundaskolan är riven, den heter
Svealundskolan nu. Den blir en särskola. Rostadsskolan är inte kvar, men många av pedagogerna är
verksamma och många barn är i behov av deras kompetens.
Carita tackade Marlene Jörhag och Emma Byström.
KTR beslutade lägga informationen till handlingarna.

10. Ärenden från KTR-r/arbetsutskottet
a)

Rampen vid Edwalls ur. Detta är en angelägenhet inte enbart för personer med
rörelsehinder, enligt KTR-r.
Förslag till skrivelse finns.
Inger Göransson föredrog. Frågan har varit uppe flera gånger. Det är viktigt att rampen
blir av, eftersom den ger en närmare väg till kulturkvarteret . Förslaget från AU är att
KTR skickar skrivelsen till ansvarigt kommunalråd Ullis Sandberg (S).
Eva-Li sade: vi var nära att få rampen, men det blev istället "långt ifrån".
KTR beslutade att skrivelsen skickas till Ullis Sandberg. Vi inväntar svar.

b)

Elsparkcyklar och risken för fallolyckor. Ove Nilsson frågar hur ett regelverk kan skapas
och följas med anledning av att elsparkcyklar ofta lämnas spontant och okontrollerat
med risk för fallolyckor bland annat för personer med synnedsättning.
Skrivelse har sänts till elsparkcykeluthyrarna Voi och Qick.
Inger Göransson föredrog. Vi bestämde skriva brev till båda elsparkcykelbolagen,
sedan har vi inte fått något svar. Lyckades inte komma fram via telefon. Det andra
bolaget hade inget telefonnumme r överhuvudtaget. AU föreslår att KTR uppdrar till
AU att försöka få kontaktmed bolagen så att en överenskommelse kan komma till
stånd.
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Mikael Näslund meddelade att Örebro taxis beställningscentral har en åkare som är
involverad i ett av bolagen.
Christer Johansson sade: detta är inte ett problem endast för Örebro. I Stockholm
samlas elsparkcyklar lastbilar ihop nattetid och sedan får bolagen lösa ut dem mot
avgift. Vore denna lösning möjlig även här? Detta är en fråga för Tekniska nämnden.
Det här handlar om ordning på gator och torg. Vi borde lyfta över detta så att
Tekniska hittar en bra modell.
Eva-Li Skog: informerade: bör finnas en avsiktsförklaring påskriven av Örebro kommun
och bolagen. Jag har försökt få kontakt med bolagen. Vi följer utvecklingen i Sverige.
Ett problem är att bolagen inte behöver tillstånd, markupplåtelse eller liknande. Man
får möjligen skriva något i ordningsstadgorna.
Eva-Li Skog föreslog att Petter Granlund, enhetschef på Tekniska förvaltningen,
trafikenheten, borde bjudas in.
KTR beslutade att bjuda in honom till ett möte så att KTR kan informeras om de
åtgärder som Tekniska gjort.

c)

lnformationspunkt. Kommunens syn- och hörselinstruktörer har utfört service och
enklare lagning av hörapparater under coronapandemin. Fråga från HRF om detta
skulle kunna permanentas genom överenskommelse mellan kommunen och regionen.
HRF har ombetts följa upp frågan.

Inger Göransson föredrog: äldre människor med hörapparat kunde besparas tid och resa att
ta sig till audiologen genom att förenkla för dem på hemmaplan. Anser audiologen att det
underlättar för syn- och hörselsinstruktörer med utvidgat ansvar? Vi får följa upp.
KTR beslutar lägga informationen till handlingarna.
d)

lnformationspunkt. Kommunens sophantering och risken för fallolyckor. SRF - uppgifter
från Ove Nilsson. Sopkärl som ställs på trottoarer utgör risk för fallolyckor bland annat
för personer med synnedsättning. Vem har ansvaret vid en eventuell olycka? Svar har
inkommit från kundservice: oaktsamhet i hantering av sopkärlet får utredas i det
enskilda fallet (minnesanteckningar KTR au). KTR au efterlyser bättre uppstyrning av
sopkärlens placering.

Ove Nilsson frågade: vem har ansvar för tillbud när synskadade råkar ut förfallolycka? Hur
ser regelverket ut?
Carina Toro Hartman meddelade: denna fråga måste tillhöra Tekniska förvaltningen. Kan Eva
Li kontakta och återkoppla?
Eva-Li Skog svarade: Tekniska vill att vi återkommer med faktiska platser som utgör problem.
Ove Nilsson sade: tunnorna ställs inte tillbaka korrekt. "Vi har inte tid att skjuta tillbaka
tunnan", säger renhållningspersonalen.
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Carina Toro Harman sade: man kan alltid göra anmälan till kommunen om något inte
fungerar.
Eva-Li Skog läste upp svaret från Helena Lindström, enhetschef Kundservice Avfall (bilaga 2):
Håkan Larsson sade: det här är inget undantag. Det är omfattande och ett generellt problem.
Var ställs tunnan tillbaka efter tömning? Att de blåser iväg, det är en annan sak.
Carina Toro Hartman föreslog: AU som Ove ingår i begär ett möte med vederbörande, så
återkopplar vi på nästa KTR-möte.
KTR beslutade att AU träffar Helena Lindström och återkopplar vid nästa möte.

e)

Textning/skrivtolkning vid kommunens respektive regionens muntliga information.
Skrivelse med begäran om ny bedömning upprättades 3 juni 2020.

Inger Göransson föredrog: vi begärde ett tydligare svar från kommunikation. Läser Margareta
Walls svar. Vi är nöjda med textningen, den är perfekt. Textningen kommer dagen efter.
Återkoppla till Margareta Wall om att KTR uttrycker belåtenhet med lösningen.
KTR beslutar lägga detta till handlingarna.

f)

Tillgänglighet till kultur för personer med syn- respektive hörselnedsättning.
Företrädare för SRF och HRF lyfter frågan om behovet av syntolkning och guidning vid
lokala publika evenemang samt information om var sådan erbjuds.
Au uppdrar åt Ove Nilsson och Inger Göransson att ta kontakt med Örebrokompaniet
för dialog i frågan.
Inger Göransson föredrog: frågan handlar om syntolkning och guidning vid publika
evenemang, till exempel utställning på Slottet, med syntolkar och hörseltolkar vid
guidning. Örebrokompaniet är väldigt intresserade. Vi hoppas att de skaffar sig
guideutrustning. Visningar med syntolkning är kanske svårare att lösa, men vi är
förhoppningsfulla.
KTR beslutade lägga informationen till handlingarna.

g)

lnformationspunkt. Stöd för nyetablering av BK Qvirre. Bowlinghallen. Byggnadsplaner
som BK Qvirre blev lovade ett besked om i mars. Svar har inkommit från Kultur och
fritid.
Christer Johansson föredrog: 40-50 funktionsnedsatta personer har spelat bowling på
fritiden utanför sin dagliga verksamhet. Förra årsskiftet försvann Strike & Co, den enda
bowlinghallen, i och med ombyggnad vid postterminalen. Sedan dess har det inte
funnits någon riktig bowlinghall. Bowlarna åker till Hallsberg och Kumla.
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Eva-Li Skog sade: man har letat plats så att bowlingen skulle passa i befintliga lokaler.
Lovet beviljades i september, men har inte vunnit laga kraft. Om allt går bra är
verksamheten igång i december.
Pia Delin informerade: bowlingen har fått kommunala bidrag för att de riktar sig till
funktionsnedsatta.
KTR beslutade att lägga informationen till handlingarna.

h)

lnformationspu nkt. Dialogmöte anordnad 3 sep 2020 av Länsstyrelsen i Örebro län om
hur den nuvarande situationen påverkar personer med funktionsnedsättningar i Örebro
län. Rista Hurskainen gav en sammanfattning med en powerpointpre sentation.
KTR beslutade lägga informationen till handlingarna.

i)

lnformationspu nkt. KTR-LFE lokalförsörjningsenheten. Möte 11 september.
Christer Johansson föredrog: detta var det bästa möte vi haft. Planerna på
gruppbostäder i flera våningar har lagts på hyllan. Nu ska man åter bygga i markplan.
Angående tillgängligheten i skolorna: det märktes från LFE att man ska göra en
ordentlig kartläggning hur det ser ut i de befintliga skolorna. Vi tog också upp lokaler
för daglig verksamhet där många lokaler är knepiga. Det ska vara valfrihet i daglig
verksamhet, men den som är rullstolsburen har inte så mycket valfrihet utan är
hänvisad till lokal med många brister.
Det behövs en ordentlig kartläggning för att få information om hur det ser ut.
Vi i gruppen behöver välja ersättare, eftersom vi inte alltid har tid att delta.
Carina Toro Hartman sade: lämna förslag på ersättare, ge förslag i gruppen, det är
viktigt att det finns representation från alla områdena i ritningsgransknirigsgruppen.
Ett nota bene: viktigt att en person som är elöverkänslig blir invald.
KTR beslutade lägga informationen till handlingarna.

11. Övrig fråga:
Christer Johansson meddelade att en revision av färdtjänstverksamheten pågår i Kommunen.
Fråga 1: varför har vi inte fått information om det tidigare i denna grupp?
Fråga 2: Lasse Lundberg, tjänsteperson, berättade att Hälsoplan anlitats som konsult för
revisionen. Lasse påstod att funktionsrättsorganisationernas personer skulle slumpas fram
när det gäller vilka som skulle intervjuas. Vilka har blivit intervjuade här av Hälsoplan
angående färdtjänsten i Örebro?
Carina Toro Hartman sade att hon kopplade ihop intervjun med ekonomiska aspekter.
lng-Marie Wessen sade: personer skulle inbjudas till workshop i ett senare skede, vilket inte
skett. Den här revisionen har nog inget med färdtjänstkvali tet att göra, och då har de inget
intresse att få reda på av oss som användare, utan endast om ekonomi.
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Carina Toro Harman sade: man ska inte jämställa färdtjänst med taxi, utan med buss. Det var
detta jag lyfte.
Ove Nilsson upplyste: jag blev inbjuden till mötet, men blev ersatt med Agneta.
Carina Toro Hartman sade: de ville hitta några besparingsmöjlighe ter angående färdtjänst. Vi
får ta upp det igen med Lars Lundberg.
Christer Johansson sade: just nu pågår en workshop i Citypassagen med synskadade, men
inga andra grupper. Det är märkligt alltihopa. Hela agerandet strider mot konventionen mot
rättigheter för funktionsnedsatta.
Eva-Li Skog sade: Hälsoplans uppdrag är att se hur regionen arbetar kostnadseffektivt, kring
färdtjänstekonomin och regionens utövande.
Carina Toro Hartman sade: det är olyckligt att man kopplar in endast en person från
handikapprörelsen. Det handlade om ekonomi om balans. Jag återkopplar till Lars Lundberg
och frågar konsultfirman -vad var syftet med att man bjöd in?
Christer Johansson undrade: vem har initierat detta?
Corona Toro Hartman svarade: sannolikt programnämnd samhällsbyggnad, eftersom det är
där kostnaderna ligger.
Mikael Näslund upplyste: jag åker färdtjänst. Chauffören säger att färdtjänstresandet har
sjunkit kolossalt, för att kommunen tagit bort högkostnadskortet.
Carina Toro Hartman sade: detta är antagligen en kombinationseffekt av kortet+ Corona.
lng-Marie Wessen sade: antalet resor har sjunkit från 3000 resor till 2000 resor/dag. Beror på
Corona, har jag fått information om. Nu har det börjat öka igen. Ensamåkning gäller till 31
oktober. Därefter tas ett nytt beslut.
KTR beslutade lägga punkten till handlingarna. Carina Toro Hartman fortsätter att undersöka
frågan vidare.

12. Nästa möte
Alternativa datum framlägges: onsdag 25 nav, tisdag 1 dec, onsdag 2 dec. Rista Hurskainen
kollar när Sessionssalen är ledig och bokar.

13. Avslutning
Ordförande avslutade mötet kl. 15.36.
Förre sekreteraren Tommy Krångh avtackades med en blomma i anslutning till mötets
avslutning.
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Justeras:

Carina Toro Hartman, ordförande

Pia Del in, justerare
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