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Järfälla kommuns tillgänglighetsråd
Tid

Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18.00-20.00

Plats

Kvarnen konferens, Vibblabyvägen 3, Jakobsberg

Ärenden
1

Mötets öppnande

2

Godkännande av dagordningen

3

Justering föreslås äga rum fredagen den 22 maj 2015, kl. 09.00 i
sekreterarens tjänsterum, Posthuset, Riddarplatsen 5, 8 tr,
Jakobsberg

4

Anmälan/avsägelse av ledamöter och ersättare

5

Närvarokontroll

6

Genomgång av protokoll från föregående möte (bifogas)

7

Förmöte, mm. (handlingar bifogas)

8

Verksamhetsberättelse 2014 från PRO

9

Val av vice ordförande

10

Övriga frågor

11

Tidpunkt för nästa möte

12

Mötet avslutas

KALLELSE tillgänglighetsrådet 2015-05-04

Bygg- och miljöförvaltningen
Avd. kvalitet och verksamhetsstöd
Johan Malm, Nämndsekreterare/utredare
Telefon: 08-580 289 63 (direkt)
Fax: 08-580 193 17

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 8 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) Järfälla/Upplands Bro

Protokoll vid förmöte den 19 mars 2015
Närvarande: Kari Hämälainen NEURO

Lars Lemon NEURO

Lena Gustavsson NEURO

Inga Hägerbring SHR

Bengt Emanuelsson HRF

Inger Thörn RTP

Göran Nilsson HoL

Robert Metz RBU

Barbro Wall SRF

Roland Idstam SRF

Karin Bergström R

Jean Rureeshamuryango RTP

Birgitta Ahlström RSMH
Frånvaro:

Sonja Åkerberg FEB

Kerstin Wedin SRF

Järfälla Kommun:
I vilka offentliga lokaler finns det hörslingor? Kärnmakaren i Kallhäll?
Vi önskar information från Järfälla om hur tillgängligheten blir i Barkarbystaden
Samt vara med i planeringen av Barkarby station-så det ej blir som nya tvärbanan
I Solna= trappsteg
Närbuss/Servicebuss till Kallhäll – många äldre/handikappade orkar inte gå till
Centrum= tillgänglighet – Bolinder strand tex.
Ledsagarservice bör individanpassas
Mer humanitär syn på assistans i Järfälla Kommun
Den avskaffade handikapplanen borde omgående återinföras och vara ett
”Levande dokument”
Bifogat dokument- tillgänglighet
Samt representantlista HSO Järfälla/Upplands Bro
Vid protokollet
Lena Gustavsson
Sekreterare HSO

Tillgänglighetsrådet
Järfälla kommun

HSO är en paraplyorganisation för föreningar inom funktionshinderområdet.

HSO Järfälla-Upplands Bro har 10 anslutna föreningar.

De representanter HSO utsett till Tillgänglighetsrådet företräder HSO som organisation och tillvaratar
samtliga medlemsföreningars intressen.

För att på bästa sätt kunna göra detta behöver valda representanter i förväg få en sammanställning
över de ärenden kommunen önskar ta upp i Tillgänglighetsrådet (+ eventuellt faktaunderlag).

Förutom den specialkunskap de valda representanterna har p g a sitt eget funktionshinder, har man
då möjlighet att rådfråga andra berörda föreningar före sammanträdet.

Mötena kan på detta sätt bli mer effektiva, vilket är viktigt med tanke på att mötena inträffar ganska
sällan.

Vänliga hälsningar
Inga Hägerbring
Ordförande i HSO Järfälla-Upplands Bro

Tillgänglighet för alla

bilaga 1

På 1990 talet beslutade FN att påbörja ett arbete med att göra samhället tillgängligt
för alla oberoende av funktionshinder. Man tog ett beslut och hoppades att alla
medlemsländer skulle följa efter.
År 2000 tog sveriges riksdag beslut på att jobba mot detta mål
De enklaste hindren skulle vara undanröjda före 2010
2010 har passerat men de flesta hindren kvarstår
Kommunerna gör upp handlingsplaner, som de reviderar allt eftersom åren går
men de rättar sig inte ens själva efter dem, utan de förlängs med jämna mellanrum
Inom HSO finns många föreningar för olika funktionshinder. Där finns samlad
erfarenhet och kompetens, som vi gärna vill dela med oss av
Formellt finns ett tillgänglighets/handikappråd dit vi kallas
Dessvärre fattas oftast beslut innan vi ens är informerade
Varför lågprioriteras ständigt de funktionshindrade? De har redan i sitt vardagsliv
tillräckliga svårigheter, utan att bli föremål för ständiga försämringar
HSO vill att handikapplanen skall bli ett levande dokument, som alla i kommunen
arbetar efter och som följs upp och utvecklas med det gemensamma målet
att skapa ett samhälle där även funktionshindrade får plats
Speciellt för våra ungdomar-de behöver all hjälp de kan få med tex. Skolgång
Även hemjänsten såväl kommunala som privata aktörer, de dras ner på resurser
Vem bestämmer hur lång tid olika tjänster skall ta?
Och det sitter en handläggare på kommunen som bestämmer vad man skall få
hjälp med och hur lång tid skall ta
Äldreomsorgen är under all kritik
Handikapparkering: kommunen beviljar ex.vis tillstånd för 3 timmars parkering
men enligt skyltning ofta begränsad till 1 timme
Varför? Sammarbete kommun-ägare till parkeringar måste finnas
Kallhäll 2015.03.19
Lars Lemon
ordförande HSO Järflla/Upplands Bro

