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2017-04-06
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/142
Ny organisation och arbetsordning för Järfälla kommuns
tillgänglighetsråd
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1.
2.
3.

Förslag om ny organisation av Järfälla kommuns tillgänglighetsråd godkänns.
Förslag till arbetsordning för Järfälla kommuns tillgänglighetsråd fastställs att
gälla fr.o.m. 2017-05-02.
Nuvarande tillgänglighetsråd upplöses fr.o.m. 2017-05-02.

Ärendet i korthet

Förslag till ny organisation av tillgänglighetsrådet är ordförande från tekniska
nämnden och en ersättare från styrande politisk grupp, en ledamot och en ersättare
från oppositionen. Samtliga ledamöter och ersättare utses i tekniska nämnden efter
nominering från samtliga nämnders ordföranden.
I nya rådet ingår även ordförande och vice ordförande i HSO, bygg- och
miljödirektör och nämndsekreterare i tekniska nämnden. Till rådet koppla
arbetsgrupper, initialt för park/gata/anläggning och en för fastighet.
Varje arbetsgrupp består av samordnare inom ansvarsområdena park/gata,
anläggning och fastigheter/lokaler inom bygg- och miljöförvaltingen samt max fyra
personer från handikappföreningarnas samarbetsorgan, nedan kallat HSO, i
respektive arbetsgrupp.
Arbetsgrupperna fokuserar på att den budget som finns används på bästa möjligha
sätt, och där HSO ska ha möjlighet att påverka de insatser som arbetsgruppen
bedömer som mest väsentligt. Arbetsgrupperna återrapporterar till rådet.
Bygg- och miljöförvaltningen ser flera fördelar med inrättandet av ett
tillgänglighetsråd enligt ovan nämnda förslag. Bland annat är arbetet med att göra
den offentliga miljön, för vilken tekniska nämnden har ett stort ansvar, tillgänglig för
människor med funktionsnedsättning, ett angeläget utvecklingsområde.
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Bakgrund

Den 24 januari 2017 träffades handikappföreningarnas samarbetsorganisations
ordförande, (nedan kallat HSO), tekniska nämndens ordförande och bygg- och
miljödirektören i syfte att hitta ett nytt sätt att arbeta, för ökad involvering av HSO i
konkreta åtgärder och en förändring av tillgänglighetsrådet för att stödja detta arbete.

Ett förslag till ändringar av rådet presenterade för tillgänglighetsrådet den 7 mars
2017. Detta förslag är grunden för ny arbetsordning och organisation.
Slutsatser

Detta innebär att nuvarande tillgänglighetsråd upplöses och ett nytt råd bildas och en ny
arbetsordning fastställs.

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Nina Karlsson
Chef Kvalitet och strategi

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorganisationer)

