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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Närvarande:
Carina Toro Hartman, Georg Barsom, Gun Carlestam Lewin, Hannah Ljung, Pia Delin,
Christer Johansson, Ing Marie Wessen, Miriam Strömquist, Anita Markbåge, Inger
Göransson, Ove Nilsson, Eva-Helen Rydmark, Ketty Winsryd, Carin Fremling, Erika
Andersson, Eva-Li Skog och Tommy Krångh
Frånvarande: Sara Ishak, Ann-Chatrin Pettersson, Johan Sobelius, Oscar Bodin och Ulrika
Öhm
1. Sammanträdets öppnande och upprop
Carina Toro Hartman hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet
2. Val av justerare.
Carin Fremling föreslagen och accepterar

3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av övriga frågor
5. Handlingsplan för funktionsrätt
Tommy Krångh berättade om nuläget i arbetet med handlingsplanen för funktionsrätt.
Arbetet fortgår och tidsplanen fortsätter. PPT bifogas
6. Inbjudna gäster:
RoS. Samtalsgrupp för tjejer och killar som handlar om relationer och sexualitet.
Två personer från RoS kom och berättade om sitt arbete med samtalsgrupper. De berättade om
hur det startade och hur samtalsgruppema fungerar. Varje tillfälle har teman som gruppen
samtalar om som tex när är det ok att kramas. De har vunnit Örebro kommuns kvalitetspris för
sitt systematiska arbete. Information om ROS bifogas.
7. Frågor från KTR-r till förvaltning/nämnd för funktionsstöd.
KTR:s sekreterare har skickat ut frågorna till Johanna Viberg, Patrik Jonsson samt

Georg Barsom.
Vilka gruppboenden respektive anpassade boenden planeras under de närmaste
åren?
Svar från Patrik Jonsson. Programdirektör Social Välfärd: Det planeras för två nya

gruppbostäder per år kommande år.
Hur ser kön till gruppboenden resp anpassade boenden ut?
Svar från Myndighetsavdelningen, Anders Nyhlen:' Kösituationen för bostad med
särskild service enligt LSS är per den 30 juni -18 (inrapporterad till lVO o KF):
18. Nuvarande kösituation per den 24 september -18: 26
Kösituation för särskilt boende enligt Sol socialpsykiatrin per den 30 juni -18
(inrapporterad till IVO o KF): 8 Nuvarande kösituation per den 24 september-18:
10.
Kommer internet att installeras i kommunens gruppboenden enligt LSS?
Svar från Johanna Viberg och Georg Barsom: Wifi kommer attfinnas och håller på
att installerats i alla verksamheter inom förvaltningen. Utifrån svaret ställer KTR

en fråga till Georg Barsom:
Kommer boende i gruppbostäder att få gratis internet?

George Barsom lovade att återkomma om det gäller boende
KTR beslutade att bjuda in Patrik Jonsson, Johanna Viberg, Anders Nyhlen samt
representant från Lokalförsörjningsenheten för att prata om behovet av
gruppbostäder samt kösituationen. KTR beslutade också att det vore önskvärt att
ha aktuell kösituation för boende var 6 månad.

8. Ärenden från arbetsutskottet
a) Ramp vid Edwalls ur. Konsult tittar på ärendet och det finns en första skiss.
Det som finns idag är en förprojektering däremot är inga medel är beslutade att
genomförande ännu. Frågan har idag ingen budget och inget förslag finns just nu
men Stadsbyggnad arbetar vidare med frågan om ramp med konsult. Kan bli aktuellt
2021.
b) Ärendet kring slottet handlar om att det inte går att ta sig till turistcenter på grund av
markbeläggningen. KTR-au har föreslagit att KTR bekostar en utredning som visar på
problem som finns runt slottet och föreslå hur man kan bygga stråk. En ny detaljplan
ska tas fram för området kring Slottet. Syftet med planen, som är beställd av Statens
fastighetsverk, är att tillskapa en offentlig toalett samt lösa avfallshantering till slottet
även bestämmelsen i gällande plan om markbeläggning kommer ses över. Inom ramen
för framtagandet av detaljplanen kan vissa utredningar behöva tas fram som då
bekostas av planen/dess beställare. KTR skulle kunna göra en generell utredning om
hur tillgängligheten ser ut idag till målpunkten Slottet från omkringliggande gator, det
skulle vara en god poäng att ha med sig in i arbetet med detaljplan. Specifika
lösningar på hur man löser tillgängligheten kommer nog dock att behöva studeras i
samklang med statens fastighetsverk, deras slottsarkitekt.
KTR beslutar att godkänna KTR-au:s förslag
c) Möjlighet till punktskriftsutskrift på Servicecenter. Förslaget är att uppdra
Tommy Krångh att föra en dialog kring möjligheter till att få alternativa
utskrifter tillsammans med Ove Nilsson. Ett alternativ kan vara att man kan
använda Daisy.
d) MR-dag 23 oktober. Örebro kommun kommer tillsammans med Länsstyrelsen
att bjuda in intresseorganisationer till en Forumdag med tema Funktionsrätt.
Inbjudan bifogas samt kommer att skickas ut till alla
funktionshinderorganisation er som får bidrag från Örebro kommun.
e) Information om syntolkning och skrivtolkning.
I och med det nya ramavtalet Örebro kommun har tecknat för
teckenspråkstolkar finns det nya rutiner för att boka teckenspråkstolk, syntolk
och skrivtolk. I de fall Örebro kommun ansvarar för evenemanget ska
Örebro kommun beställa tolk. Du kan som medborgare påpeka detta till
ansvarig tjänsteperson som då ska boka tolk. Informationsbroschyr som man
kan ge till tjänsteperson på Örebro kommun bifogas.
f) Investeringsmiljonen.
KTR beslutade att använda medel för att bekosta en generell utredning av
situationen kring slottet. KTR beslutade att ge Tommy Krångh i uppdrag att ta
fram ett reglemente kring dessa medel och som ska presenteras på nästa au
g) Badramp

Det finns ett förslag på var man ska lägga i badramper. Platser som kommer att
få dessa är Ånnabodasjön och Lögardammen. Det ska vara möjligt att ta sig
från parkering till badplats

9. Övriga frågor
a) En skrivelse har inkommit från KTR-r som gäller situationen för de som åker till
daglig verksamhet. Busskort kostar 550 kr och att åka färdtjänst kostar 80 kr tur och
retur. Till det tillkommer kostnad för fika eller lunch. Ersättningen för att vara på
daglig verksamhet är 60 kr per dag. Detta gör att deltagare får betala för att få delta.
Detta gäller en grupp som redan har dålig ersättning och kan förorsaka att deltagare
blir tvungna att stanna hemma för de har inte råd. KTR beslutar att Georg Barsom ska
ta med frågan till nämnd. Skrivelsen bifogas.
b) När Örebro kommun arrangerar olika kommunala aktiviteter bör symboler för
tillgänglighet finnas med i marknadsföringen. Tommy Krångh får i uppdrag att
kontakta Kommunikation.
c) Christer Johansson tipsade om en bok och funktionshinder i tiden. Boken beskriver
funktionshinder över tid och ger en historisk resa i funktionshinder. Boken heter
Gamla synsätt spökar än och är skriven av Margareta Persson. KTR beslutade att köpa
in boken till alla nya ledamöter för KTR
d) Pia Delin lyfte frågan om situationen kring busshållplatsema vid Järntorget. Som det
fungerar idag är det inte säkert för funktionshindrade. KTR beslutar att ge Eva-Li
Skog i uppdrag att titta på frågan.

10. Tid för nästa sammanträde i KTR är 4 dec klockan 13.00-16.00 i Kupolen
11. Mötets avslutande
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Carina Toro Hartman
Ordförande
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Carin Fremling
Justerare
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