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Järfälla kommuns tillgänglighetsråd
Tid

Tisdagen den 2 februari 2016, kl. 18.00-20.00
Lokalen är upplåst fr.o.m. 17.30

Plats

Kvarnen konferens, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg

Ärenden
1

Mötets öppnas

2

Närvarokontroll och presentation genom laget runt.

3

Godkännande av dagordningen

4

Anmälan/avsägelse av ledamöter och ersättare

5

Kommundirektör Christina Rapp Lundahl

6

Information från socialförvaltningen, Jenny Wilhelmsson

7

Presentation av Jennie Zegler, Lars Hellman och Johan Johansson
från bygg- och miljöförvaltningen

8

Ärenden som HSO driver, Inga Hägerbring
a. Säbygårdspromenaden. HSO har deltagit i inspektion tillsammans
med Kerstin Sköld. Kommunen har själva tagit bort kantbrädor, då
man glömt att göra tillgängligt för gräsklippning. Fallrisk där brädor
saknas. Räfflade plattor fungerar inte som markering på grusväg.
Slånbuskage och nyponros ej inhägnade. Föreslagit lösningar. Nytt
möte önskas av Kerstin.
b. Kultur och aktivitetshus. HSO deltagit i möte på simhallen. Allmän
diskussion om tillgänglighet, då lokalen på "Volvotaket" är speciell
och endast en (liten) hiss finns. Föreslogs lättillgängliga
handikapptoaletter, god belysning, tydlig skyltning/inkl. punktskrift,
färgmarkeringar, lokal med teleslinga och plats för 30 rullstolsburna,
brandlarm med både ljud och ljus, ramper vid ingång. Nytt möte
planerat. HSO föreslagit byte av lokal p.g.a. nedanstående.
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c. Simhallen. Vi konstaterade att simhallens handikapptoalett ej är
tillgänglig för rullstolsburna. Trapphiss blockeras av papperskorg
fastskruvad i väggen. Avstånd nedanför trapp för kort. Rullstol
kommer inte av hissplattan utan att dörren framför låses upp.
Rullstolen får inte plats på toan, måste parkeras utanför. Gjort
felanmälan på Servicecenter.
Föreslagit att HSO ska få möjlighet att påverka tillgängligheten i den
nya simhallen. Projektledaren tillskriven. Avvaktar svar.
d. Hörselpedagogtjänst indragen. HSO inte fått information om detta.
Kontakt med Mattias Blomgren, Järfälla Barn- och elevhälsa.
Arbetsuppgifterna sköts på annat sätt enligt honom. Grundläggande
feltänk att en funktionsnedsättning handhas av elevhälsan. Det är
ingen sjukdom. Lovad information vid personligt möte med de
pedagoger som har ansvaret. Påmint om detta.
e. Järfällahus. Trots kontakt och förfrågan om samarbete före
sommaren 2015, har HSO inte tillfrågats då företaget gjort en
kartläggning som pågått hela hösten. Resultat okänt för HSO.
f. Förteckning över ”tillgänglighetsansvariga”
g. Myndigheten för delaktighets årliga enkät

9

Genomgång av protokoll från föregående möte (bifogat)

10

Övriga frågor

11

Tidpunkt för nästa möte
a. Följande datum är föreslagna för 2016:
22 mars, 3 maj, 6 september, 18 oktober och den 29 november 2016.
Ett eller två av dessa är extramöten som kommer att användas vid
behov.

12

Tidpunkt för justering
a. Justering föreslås äga rum måndagen den 8 februari 2016, kl. 13.00 i
sekreterarens tjänsterum, Posthuset, Riddarplatsen 5, 8 tr, Jakobsberg

13

Mötet avslutas

