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Kommunala tillgänglighetsrådet
Närvarande
Carina Toro Hartman
Tommy Krångh
Inger Göransson
Ing-Marie Wessen
Christer Johansson
Pia Delin Stadig
Miriam Strömquist
Georg Barsom
Gun Carlestam Lewin
Johan Sobelius
Eva-Li Skog
Ann-Chatrin Pettersson
Anita Markbåge
Ove Nilsson
Ketty Winsryd
Frånvarande:
Oscar Bodin
Carin Fremling
EwaRydmark
Inbjudna gäster:
Johanna Viberg, UtvecklingschefFörvaltning för funktionshindrade
1. Sammanträdets öppnande och upprop
Ordförande Carina Toro Hartman öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare
Gun Carlestam Levin föreslagen och accepterar
3. Godkännande av dagordningen
4. Genomgång av föregående protokoll.
Ordförande går igenom föregående protokoll. Mötet beslutar att protokollet
kan läggas till handlingarna.
5. Anmälan av övriga frågor.
6. Inbjuden gäst Georg Barsom och Johanna Viberg

Återkoppling från Georg Barsom, ordförande i Nämnden för
funktionshindrade, angående effekter/konsekvenser utifrån minskad
budgetram.
Förra året kan nämnden konstatera att det finns ett positivt ekonomiskt
resultat. Det finns effektiviseringskrav på 8 miljoner i år och 8 miljoner nästa
år. Man flaggar för problem såsom ökad sjukskrivning samt mindre
aktiviteter för servicemottagare. Man planerar en uppvaktning och äska en
mildring av effektiviseringskraven.
Johanna Viberg, tf förvaltningschef för Förvaltning för funktionshindrade.
Rådet har skickat frågor i förväg till Johanna Viberg som redovisas svaren till
rådet.
Förvaltningen arbetar nu med att ta fram nya riktlinjer som kommer att
skickas ut och att förvaltningen har som mål att följa lagens intentioner. Man
har utvecklat avvikelsehanteringen och varje Lex Sarah- anmälan följs upp . I
år kommer man att fokusera på kommunikation och utveckla
kommunikationsstrategier för servicemottagarna.
Johanna Viberg har också skickat skriftligt svar som finns som bilaga 1
6

a) Ramp vid Edwalls ur.
Eva-Li Skog presenterade förutsättningar som finns idag och att Eon kommer att gräva upp i
området. Eva-Li visade olika inspirationsaltemativ och att man inväntar uppdrag från
Programnämndsberedningen.
bilaga 2 ppt
Uppdatering i ärendet så meddelar Eva-Li Skog att även Programnämndsberedningen (PB) för
Samhällsbyggnad tyckte att det var en viktig fråga med Vasatrappen och stråket kopplat till
kulturkvarteret och Stadsbyggnad fick uppdrag att kika på platsen.
b) Investeringsmiljonen
Au föreslår till Rådet att besluta att godkänna att man använder medel för att
bidra för en förprojektering som ska utreda om det är möjligt att bygga en
ramp vid Edwalls ur.
Beslut att godkänna förslaget
7. Inbjudan till KTR att ingå i referensgrupp för rehabiliterande
förhållningssätt inom Vård och omsorg. Skrivelse från Berit
Hjalmarsson,
Rådet anser att det är intressant att finnas med som referens och föreslår att
Inger Göransson, Ing-Marie Wessen, Ove Nilsson, Miriam Strömquist
bilaga 3
8. ldrottspolitiskt program, information.
Tommy Krångh sammanfattade det idrottspolitiska programmet som nyligen beslutats i XX
KTR:s skrivelse har inspirerat programmet och tillgänglighet har större angelägenhet i
dokumentet
Bilaga 4 ppt
9. Funktionshinder och delaktighet, positionsmaterial från Sveriges Kommuner och
Landsting.
Tommy Krångh informerade om SKL: S positionering kring funktionshinder och delaktighet..
Inger Göransson uppmanade att alla skulle läsa dokumentet.
bilaga 5
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10. Handlingsplan för tillgänglighet
Tommy Krångh informerade om igångsättningsbeslut som togs i Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt och presenterade en sammanfattning om fokusområde,
funktionshinderperspektiv och tidsplan. Målet är att Handlingsplanen ska antas under hösten
2019
bilaga 6 ppt
11. Wadköping
Förslag att planera en våravslutning med pressinbjudan och bjuda in stolta vandrare från
Skebäcksgården.
Rådet beslutade att genomföra denna våravslutning och det kommer att finnas tillfälle att se
och uppleva den tillgänglighetsinvestering man har gjort i området!
Tid: 5 juni 15.00
12. Teleslingor i träffpunkter och äldreboenden för äldre, information
Rapport från Eva J öbo Verksamhetschef inom Förebyggande. Inger Göransson redogjorde för
den inventering som är påbörjad och Margareta Dahlen verksamhetschefchef för Vård och
omsorgsboenden var positiv till att initiera inventering i Vård och Omsorgsboenden2.
Rådet beslutade att inventeringen kunde ingå som aktivitet i Handlingsplanen för tillgänghet.
13. Om tillgång till internet i kommunens äldreboenden
Det har inkommit en skrivelse från Referensgruppen till KTR ang behovet av
tillgång till internet. Idag är det alltfler äldre som nyttjar tjänster som internet
kan erbjuda såsom Skype och andra internettjänster. I nya Vård och
omsorgsboenden installeras uttag för internet men i äldre boenden finns inte
den möjligheten. Rådet beslutade att det ska ingå som en aktivitet i
Handlingsplanen för tillgänglighet.
14.
a) Tillgängligheten i Kulturkvarteret
Information från au möte med projektledare Lars Thornberg och Nina xx, certifierad
tillgänglighetskonsult. På mötet visade man ritningar på bygget och de anpassningar för
tillgänglighet som man planerar. Det kommer att finnas två handikapparkeringar för allmänhet
och möjlighet för anställd att parkera i det garage som finns. Det kommer också att finnas
ledstråk.
Au berättade att man uppskattar att man har anlitat en tillgänglighetskonsult för detta arbete.
Samma tillgänglighetskonsult är inblandad i byggandet av Karlslundsgården...

b) Tillgänglighet i Karlslundsgården
Information om att man fortsätter med referensgruppen och att det upplevs positivt att vara
delaktig i arbetet. Man har kunnat komma och titta på en visningslägenhet tillsammans med
personal och båda grupperna fick möjlighet att lämna förbättringssynpunkter.

15. Övriga frågor
Anmäld av Anita Markbåge
Inför valet 2018 har Örebro kommun skickat ut en skrivelse till valarbetare med uppmaning att
använda internetanmälan och man måste ha tillgång till Bankid för att kunna logga in och få
information och utbildning. Med tanke på elöverkänsliga och de som inte har tillgång till
digitala lösningar så blir förfarandet diskriminerande. Anita har tagit kontakt med Johan
Hellsten som är ansvarig för valarbetet i Örebro kommun och fick till svar att det inte finns
andra alternativ. Rådet beslutade att ge Tommy Krångh i uppdrag att kontakta Johan Hellsten
och undersöka möjligheterna till alternativ.

Anmäld av Ove Nilsson
På stadens trottoarer händer det att det står container eller andra hinder som
kan utgöra en fara för bland annat synskadade och anmälaren undrar vem
som har tillsynsansvar när det gäller hinder i stadsmiljön. Rådet beslutade att
uppdra till Eva-Li Skog att undersöka situationen.
Eva-Li Skog rapporterar enligt nedan:
Hur ser Tekniska förvaltningens rutiner för markupplåtelse ut? Hur är
ärendegången och uppföljningen? Hur gör vi för att se till att containrar och
byggställningar ställs upp så att blinda/rullstolsburna kommer fram, inte går
in i utstickande delar, hamnar bakom byggställningar eller trillar ner i
gropar. Vem övervakar att de har tillstånd att vara på platsen och står som
de ska? Nyttjar Tekniskajförvaltningen Bygglovs tillsynsenhet?
Frågan komma bland annat upp utifrån det som stod i NA om den container
som stod på ledstråket på Kungsgatan där en person gick in i dess
utstickande del, som sen flyttades till ledstråket på Stortorget i stället.
Svar från Magnus Eriksson Gatuchef på Park och Gata Tekniska
förvaltningen:
När Tekniska förvaltningen lämnar yttrande till Polismyndigheten ställs krav
på den som söker, bland annat så att det som ställs upp inte hamnar på
ledstråk mm. Ställs det upp saker på gångbana så krävs även
trafikanordningsplan (TA-plan). När de fått tillstånd så är det polisen som är
tillsynsmyndighet då det är ordningslagen som gäller. Det är tydligt vad som
styrs av ordningslagen.
Krav i det specifika ärendet är som i alla andra. Det står i tillståndet att de ska
märka ut containern med namn på nyttjanderättsinnehavaren, att de ska
hänvisa gående till andra sidan gatan, att de ska ta del i kraven gällande TA
plan (trafikanordningsplan) samt var containern får stå och även kontakta
kommunen för besiktning av ytan. Sökande har brustit i vad som står i
tillståndet.
Har man frågor om någon har tillstånd eller ej kan man vända sig till
kommunen eller till polismyndigheten. Är det så att någon saknar tillstånd är
det ett brott mot ordningslagen och det blir en polisiär fråga, är det så att de
har tillstånd men inte följer de krav kommunen ställt i sitt yttrande är även det
ett brott mot ordningslagen och det blir därmed en polisiär fråga.
Att nyttja allmän platsmark är inget som är reglerat i PBL om det inte är så att
det är en byggnad som ska uppföras, dock ger kommunen enbart rätt att nyttja
ytor tillfälligt. Men i vissa fall så kan det finnas krav på bygglov som t.ex en
barbyggnad i samband med en uteservering.
16. Höstens sammanträden
2 oktober, 13.00-16.00 Rådhuset, Kupolen samt
4 december 13.00-16.00 Rådhuset, Kupolen
Avslutning
Carina T oro Hartman tackade alla för ett fint möte och hälsade alla välkomna
till våravslutningen den 5 juni
Vid pennan: Tommy Krångh, sekreterare KTR
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