3. Genomgång av föregående protokoll
•
•

Oscar Nilsson presenterade Hälsans stig och visade karta över denna.
Besök av A-arkitekter som presenterade projektet i Wadköping. (Se separat punkt)

•
•

Information om handlingsplan tillgänglighet. (Se separat punkt)
Patric I<.1aremo, enhetschef för Servicecenter besökte rådet och informerade om
och svarade på frågor om tillgänglighet via telefon.
Information om mobilitetsstöd som komplement till fardtjänst.
Information om resegarantin - har tagits upp i regionala rådet men man har inte
fått svar. Mats Gunnarsson har fått i uppdrag att se över detta.

•
•

•

Ledstråk trottoarer. Tekniska förvaltningen kommer att delta på dagens
sammanträde, detta läggs som en fråga till dem.

•
•

Extramedel social välfard - validering
Tilldelade medel för anpassade hållplatser och utegym.

•
•
•

Gatupratare
Rampen vid konditori Vasa (se övriga frågor)
Policy för tollming- Carina har haft en mailkonversation med tolkcentralen om
detta. Deltagare bokar tolkar själv och rådet betalar sedan detta

4. Upprop och presentations1unda
5. Val av justcrare
Anita Markbåge väljs till justerare av protokollet.

6. Hörselslingor i kommunens lokaler, avtal med audiologen.
Se bifogad skrivelse.
Hörselskadades förening vill trycka på att det är vil,tigt att teleslingor finns i de lokaler
som ska vara utmstade med detta. Genom åren har frågan lyfts många gånger, men
man upplever inte att man fått tillfredsställande gensvar.
I föreningen har man diskuterat avtal med audiologen, och att göra en inventering av
kommunens lokaler för att se om det finns slingor och om de fungerar. Dock finns
det tyvärr ingen mottagare av liknande frågor i kommunen i dagsläget.
Man kan inte räkna med någon typ av åtgärd innan det finns en samordnare som tar
ansvar för att administrera rapporterna och att föra vidare dessa till rätt instans.
Man har även en önskan att de portabla hörslingor som finns ska tas hand om av
samordnaren.

Installation och underhåll av slingor får tillsvidare tas med respektive förvaltningschef.
Kommunala tillgänglighetsrådet släpper inte frågan men går vidare med den på nästa
arbetsutskottssammanträde.

7. Tillgänglighetspriset
Tillgänglighetspriset initierades från Nämnden för funktionshindrade efter att KTR
tagit upp detta något år tidigare. Förra året fick KTR frågan om att dela ut priset, och
fick då uppdraget. Priset delas ut till en person eller verksamhet som förbättrat
tillgängligheten i kommunen.
Det sattes in en notis i Örebroar 'n om att priset fanns att söka, och i november 2015
tog arbetsutskottet beslut om mottagaren av priset.
Arets pristagare kommer att beslutas den 2 november 2016.
Priset delas ut på Kommunfullmäktige i februari eller mars 2017 .
Carina Toro- Hartman ger i uppmaning till rådet att fundera över vem som kan vara
aktuell som pristagare detta år.
Rådet har omröstning gällande om priset ska delas ut på Örebrogalan eller
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får majoriteten av rösterna.

8. Per-Anders Öhrn, Centrum för tillgänglighet - Redovisning av

t:illgänglighetsdatabasen.
Centrum för tillgänglighet har gjort en inventering av publika lokaler i Örebro
kommun och utifrån detta upprättat "Tillgänglighetsdatabasen".
Man håller just på att starta ett nytt projekt i samarbete med Askersunds kommun, där
m an avser fråga personer med funktionshinder om hur det är att bo och verka i
Askersund.
Per- Anders Öhrn presenterar arbetet som gjordes under vintern och våren 2015.
Inventeringen gjordes på uppdrag av kommunledningen och Clas-Göran Classon.
Uppdraget kommer från "Access City Award" och arbetet "Europas mest tillgängliga
stad", där man går igenom hur oWrn europeiska städer arbetar med dokument,
kommunikation och kommunens eget arbete ut m ot medborgarna. Projektet är
Vinnovafinansierat med 400 000 kr för kompentens inom öppna data.
Man har hållit till på Startcentrnm med sin verksamhet, och har använt sig av
måttband, lutningsmätare, kontrastmätare, avståndsmätare, dator och iPad som
verktyg, där man har kunnat mata in alla mätvärden. Dessa har sedan matats in i
databasen.
159 publika lokaler och objekt inventerades i centrala delarna av Örebro.
De butiker som valdes ut är medlemmar i City Örebro. Dessa får bidrag från Örebro
kommun. Restauranger valdes ut mer slumpvis. Alla de objekt som inventerades är
sökbara i Tillgänglighetsdatabasen idag.
Rapporten som. gjorts över arbetet är upprättad av Andreas Sävenstrand.
KTR tar upp en önskan att ha en länk till databasen på förstasidan på www.orebro.se,
men detta är inte aktuellt i dagsläget då hemsidan ska göras 0111 men den ska ändå bli
lätt att hitta.
För vidare kontakt om arbetet finns kontaktuppgifter hos sekreterare för KTR.

9. Peter Smedberg, .Adina Sjöbom, Henrik Emilsson Tekniska
förvaltningen angående ombyggnaden av Trädgårdsgatan.
K.TR påpekar vikten av att gång- och cykelbanor är tydligt separerade från varandra,
och att man bör följa upp nybyggnationerna med besiktning så snart som möjligt när
de är klara.
Christer Johansson presenterar material där han kontrollerat kombinerade gång- och
cykelvägar vid allmänna platser. Det finns regler enligt ALM 7§ för hur dessa ska
utformas, och vid en del av mätningarna har detta inte efterföljts. Till exempel växer
buskar ut i gångbanan, och banan har gjorts bredare för cyklister.
Representanterna från Tekniska förvaltningen visar kartor och bilder över området
som ska renoveras på Trädgårdsgatan, samt berättar och visar var cykel- och
gångbanor kommer att läggas.
KTR ställer frågor och man för en diskussion gällande avgränsningar mellan cykeloch gångbanor och vilken beläggning som kommer att användas.
Från DHR:s sida så vill man ha en taktil separering för att underlätta för bland andra
personer med synnedsättning.
I dagsläget används ofta målade linjer, och man har gjort undersökningar på effekten
av avgränsningar med olika material. Även med målad linje håller sig 90% av cyklister
och fotgängare på sin sida av avgränsningen.
Tekniska förvaltningen har arbetat fram en handbok med typritningar och
förklaringar av utformning av t ex övergångsställen och vissa faktorer för
standardisering av dessa.

10. Studieresa
Tidigare under året har två alternativ diskuterats; Gävle eller Linköpings kommun.
Man skulle behöva bjuda in politiker och tjänstemän till denna typ av studieresa, och
därmed ha en längre framförhållning. Frågan tas upp senare under året eller under
våren 2017.
Förslag på andra kommuner att besöka skickas till Christer Johansson eller Ingmarie
Wessen.

+h IT utbildning, Ketty ~'ittsryd
ttästamöte
12. Information
a. Miljonen
En miljon kronor har avsatts för tillgänglighetsåtgärder. En del av dessa medel
har använts till anpassningen av Wadköping under 2016, men och påminner
om att pengar finns 01n någon har förslag.

b. Skrivelse om p-platser för funktionshindrade
Ingmarie Wesscn har gjort en anmälan och en skrivelse till Tekniska nämnden
då det under senaste sammanträdet för arbetsutskottet inte fanns tillgängliga pplatser på Stortorgets övre del, utan dessa var blockerade trots att de alltid ska
finnas tillgängliga.

C

Se1vicecenter har ingen parkeringsplats utanför överhuvudtaget.
Detta var en av de saker som Per- Anders Öhrn tog upp under sitt föredrag.

c. Uppdragsdirektiv för handlingsplan för tillgänglighet
Andreas Sävenstrand, Strategisk planerare, har tagit fram uppdragsdirektiven
och lämnat detta till Kd- beredningen för igångsättningsbeslut.
Per Elfvingsson är tillbaka från sin föräldraledighet den 2 januari, och ska jobba
med handlingsplanen.
Detta togs upp under Arbetsutskottets sammanträde den 14 september, och
kommer att mailas ut till övriga rådet när det färdigställts.

d. Remissvar, Handlingsplan mot våld i nära relationer
Inger Göransson har författat ett remissvar, som togs upp i AU den 14
september och har lämnats in den 18 september.
Svaret tar upp det fokus på hedersrelaterat våld som förekommer i
parrelationer. Barn i skola och annan barnomsorg har hamnat utanför fokus,
likaså äldre i verksamheter.
Man kan se brister i förslaget angående personer med funktionshinder.

e. Information om tillgänglighetsarbetet i Wadköping
Ordförande Carina Toro- Hartman delar ut protokollet från mötet där det
beslutades om vad som ska åtgärdas. Arbetet ska också bekostas av Jvliljonen.
13.

Övriga ärenden
Man vill tillsätta en tillgänglighetsstrateg för samordning av frågor gällande
tillgänglighet.
En person har utsetts av Magnus Carlberg och man kommer att hålla ett möte på
fredag, och detta är inte officiellt än. Information kommer om hur personen ska verka
för Kl'R och tillgänglighetsfrågor i kommunen.
Det kommer att ta tid att skriva en handlingsplan. Det är tänkt att denna strateg även
ska verka som kontaktperson ut mot nämnder och bolag och leva upp till den
handlingsplan och checklista man kommer att upprätta.
Tillgänglighetsrådet ska ta ansvar för att handlingsplanen följs upp.
Fråga om Flexpunkter, och att bilar parkerar där bussen är tänkt att stanna. Dessa
punkter behöver markeras tydligare. Rådet ber att ledamöterna uppmärksammar detta
och om man behöver ha funktionshinderrådcts hjälp.

14. Nästa sammanträde
Kommer att hållas den 22 november.

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