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Järfälla kommuns tillgänglighetsråd 

Plats 	 Viksjö äldreboende, Viksjö 
Tid 	 onsdagen den 26 september 2018, kl. 15.00-17.00 

Protokollet har diariefö11s på dm Ten 2014/697 
Justerat protokoll expedieras till styrelse och nämnder, JHAB 

Ledamöter 
Samarbetskoalitionen 
Ordinarie Amanda Palmstierna (MP) - ej 
närvarande 
Ersättare - Bengt Harju (S) 

Övriga 
Chef Kvalitet och verksamhetsstöd 
Robert Jägare, chef Fastighet Roland 
Eriksson, enhetschef Genomförarenheten 
Kristian Fors berg, förvaltare Esra Kocer, 
arkitekt Barbro Parck §§ 12-15, sekrete
rare Anna Skrifvars, 

Oppositionen 

Ordinarie - Björn Falkeblad (M) 

Ersättare - A1aria Mattsson (L) - ej när

varande 


För handikappföreningarnas samarbets

organisation (HSO) 

Inga Hägerbring, ordförande 

Krister Björnsjö, vice ordförande 


Pensionärsföreningama (SPF, PRO, RPG) 

Anita Gröning Persson, adjungerad 


Justering §§ 12 - 19 

Måndag den 1 oktober kl. 16:00 på sekreterarens tjänsterum, plan 8 i Posthuset 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 
Kvalitet- och verksamhetsstöd Postadress: 177 80 Järfälla 
Anna Skrifvars, nämndsekreterarelutredare Telefon växel: 08-580 285 oo 
Telefon: 08-580 289 63 	 Webbplats: www.jarfalla.se 

http:www.jarfalla.se
http:15.00-17.00
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§ 12 
Mötets öppnande 
Ordföranden Bengt Hmju (S) öppnade mötet och hälsade alla välkomna till höstens 
första tillgänglighetsråd. 

§ 13 
Närvarokontroll och presentation i sittordning runt bordet 
En närvarokontroll genomfördes genom en presentationsrunda med namn, pmti eller 
organisation och funktion. 

§ 14 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 15 
Studiebesök på Viksjö äldreboende samt Viksjö C med presentation av tillgänglighets
tänket för respektive plats 
Enbart Viksjö äldreboende besöktes. Barbro Parck, arkitekt, och Esra Kocer, förvaltare, 

gick igenom tillgänglighetsperspektivet i den yttre miljön samt inne i verksamhetens 

lokaler. 


Reflektioner, synpunkter och ftågor: 

Inga Hägerbring (ordförande HSO) - Upplever att de boende trivs bra, utifrån det som 

framkom i samtal med några boenden. Något som behöver ses över är rullstolar och 

rullbord som står i k01Tidorema samt varuvagnens placering på entreplanet. Ur ett till

gänglighetsperspektiv är det även intressant att få ta del av hur t.ex. brandlaimet låter 

samt om det är möjligt med blinkade lampor som signalerai· brand istället för brand

varnare som kan vara svåra att höra. 


Bengt Haju (S) - Reflekterade även över att det stod saker i korridorerna. Gällande de 

blinkade lamporna vid brandlaim är det bra om detta följs upp och undersöks om det är 

genomförbart. Tycker att innegården är bra planerad, däremot behöver det ses över 

hur de boende ska kunna skydda sig mot solen under exempelvis markiser. 


Anita Gröning Persson(Pensionärsföreningarna) - När det gäller den yttre miljön 

måste det skyltas bättre så att det blir lättare att hitta. 


§ 16 

Uppföljning av fastighetsstrategens uppdrag om att inventera tillgänglighet i 

kommunala lokaler 

Esra Kocer, förvaltare, redogör för fastighetsavdelnings uppdrag att kartlägga tillgäng
ligheten i kommunens lokaler. Kaitläggningen har genomfö1ts enligt en modell från 
Stockholms stad. Där nio kategorier för tillgänglighet finns framtagna, varav de sex 
nedersta kategorierna valts ut för närmare kartläggning inom kommunens lokaler: 
• Hörselteknisk utrustning 
• Tydlig skyltning 
• Bemannad reception 
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• Parkeringsplats för person med nedsatt rörelseförmåga 
• Toalett tillgänglig för person med eldriven rullstol 
• Tillgänglig hiss 
• Tillgänglig entre 
• Ledarhund välkommen 
• Kontrastmarkering 

Inom respektive kategori finns det vissa kriterier som måste uppnås för att kunna anses 

som uppfylld utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 


Se bilaga 1 för hela presentationen samt de olika hiteriema för respektive kategori. 


Reflektioner, synpunkter och frågor: 

Bengt Harju (S) - Tackar för en bra genomgång! Bra att skyltning tas upp, då det ofta 

kan vara svårt att veta vart man ska ta vägen. 


Björn Falkeblad (M) - Har kartläggningen även innefattat fastigheter som Järfällahus 

äger? 

Svar: Ja, även dessa lokaler har ingått i kaitläggningen. 


Robert Jägare (avd.chef Kvalitet och verksamhetsstöd) - Under kartläggningen, har det 

framkommit om det finns vissa lokaler som är bättre tillgänglighetsanpassade än andra? 

Svar: Ja, framförallt nyproduktion är mer tillgänglighetsanpassad än vad äldre 

byggander och lokaler är. 


Inga Hägerbring (ordförande HSO) - Bra att en sådan kartläggning har genomfö1ts, 

men hur kommer resultatet att användas? Kommer detta att publiceras på hemsidan så 

att det går att välja lokal utifrån hur tillgänglighetsanpassad en lokal är? 


Besvarande av ovanstående fråga övergår till § 17 Tillgänglighet i projekt - se punkt 

nedan. 


§ 17 

Tillgänglighet i projekt 

Robert Jägai·e, avd.chef för Kvalitet och verksamhetsstöd, redogör för hur 
organisationsmodellen för tillgänglighetsrådet ser ut. 

Tillgänglighetsrådet är ett råd för överläggningar, samråd och ömsesidig infmmation. 
Modellen utmynnai· sedan i två arbetsgrupper, en för fastighet samt en för park och 
gata/anläggning. I arbetsgrnpperna förs det mer verksamhetsnära diskussioner. 

Nu när inventeringen av tillgänglighet i kommunala lokaler är genomförd kan ai·betet 
med att hitta lämpliga insatser påbö1jas. Kommunstyrelsen äger uppdraget med att hitta 
lämpliga insatser, men resultatet av inventeringen kan vara en utgångspunkt för 
diskussion i arbetsgrnppen för fastighet om inriktning framöver. 

Se bilaga 2 för hela presentationen. 

Reflektioner, synpunkter samt /i-ågor: 

Anita Gröning Persson (Pensionärsföreningarna) - Saknai· gruppen information i 
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organisationsmodellen. Alla är inte vana med datorer och behöver få information via 
pappersform. 

Inga Hägerbring (ordförande HSO)- Gillar tanken med arbetsgrupper, men som det ser 
ut idag finns det inte så mycket arbetsgrupp att tala om. 

Roland Eriksson (che.ffastighetsavdelningen) - Det är viktigt att komma in tidigt i 
projekt och arbeten. Genom att titta på bygganvisningarna och arbeta med att 
implementera nya anvisningar i dessa skulle tillgänglighetsarbete med stor sannolikhet 
komma långt. 

§ 18 

Tidpunkt för justering 

Justering äger mm måndag den 1 oktober 2018 kl. 16.00 i posthuset, plan 8, sekrete
rarens tjänsterum. 

§ 19 
Mötets avslutas 
Ordfarande Bengt Harju (S) avslutaT mötet. 





UND ~ 

~ring genomförd enligt en modell från Stockholm stad. 

~ringen är genomförd i egen regi av kommunens egna 
etsförvaltare. 
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\JSNING 

fastighet som inventerats 
thallar 
)tekslokaler, 
munal/posthuset, 
~boenden, 
Jdentreer av skolor. 

~ 
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~SNING FORTS. 
 ~ 
,rier som inventerats enligt sthlm stad. 
;elteknisk utrustning 
g skyltning 
annad reception 
:eringsplats för person med nedsatt rörelseförmåga 
~tt tillgänglig för person med eldriven rullstol 
3nglig hiss 
3ng lig entre 
1rhund välkommen 
:rastmarkering 
>rier som avgränsats pga. verksamhetskoppling. 
;elteknisk utrustning 
1annad reception 
uhund välkommen 
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IG SKYLTNING 

ör att tydlig skyltning ska 
ppnås ska minst två av 
~ljande kriterier uppnås: 

Finns förtydligande pictogram? 


Är kontrasten tillräcklig? 


Är texten taktil (i upphöjd 

relief)? 

Är skyltplaceringen i ögonhöjd? 

Är skylten tillräckligt stor för att 
kunna läsas på håll? 

g:J 
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:ERINGSPLATS FÖR PERSON MED NEDSATT 

SEFÖRMÅGA ~ 


Parkeringsplatsen ska vara 
placerad inom 25 meter från 
;!ntren för att kriteriet ska 

0 puppnas. 
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ETT TILLGÄNGLIG FÖR PERSON MED ELDRIVEN 
·oL ~ 

Följande kriterier ska vara 
uppfyllda för tillgänglig toalett: 
• 	 Storleken på rummet ska vara 

minst 220x220 cm WC 
• 	 Utrymmet på båda sidorna om 

stolen ska vara minst 90 cm 

• 	 Armstöd ska finnas på båda 
sidor om toalettstolen 
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ANGLIG ENTRE 

ntre och entrehall tillgänglig för 
Jllstolsburen. Samtliga kriterier 
ka vara uppfyllda: 

iångväg tillgänglig 

Ej trappsteg eller branta lutningar 

·ntredörr tillgänglig 

I marknivå eller med ramp 


Dörröppning minst 84 cm 
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ÄNGLIG ENTRE FORTS. ~ 

5rröppnare 

Minst 80 cm över golv och minst 
70 cm från dörr 

Max 25 mm tröskel 

vändigt 

Reception, toalett och hiss kan nås 
utan att passera trappsteg 
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ÄNGLIG HISS ~ 

Samtliga kriterier ska vara 
uppfyllda för tillgänglig hiss: 

• 	 Utrymmet i hisskorgen ska 
vara minst 11Ox140 cm 

• 	 Dörrautomatik 

• 	 Taktila knappar (i upphöjd 
relief) 

• 	 Taltjänst i hiss 

• ~4t 
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RASTMARKERING ~ 

ågot av följande ska tillämpas 
okalerna för att kriteriet ska 
,ses uppfyllt: 

I I I 
Kontraster på till exempel 
glasytor 

Markeringar av trappor, 
nivåskillnader och dylikt 
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K 

•C 

• B 

•Ä 

• V 

rydlig skyltning 4. Parkeringsplats för 5. 6. Tillgänglig entre 7. Tillgänglig hiss 9. Kontrastmarkeringar 
personer med nedsatt Tillgänglighetsanpassad 

rörelseförmåga wc 
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~TSER 
 ~ 

oenden har en bra tillgänglighet 

lokalytor behöver ses över ur ett tillgänglighets perspektiv. 

3tet visar om respektive inventerings kategori uppfyller 
krav enligt tidigare visade bilder. Många kategorier uppfyller 
a delar ställda krav men inte fullt ut. Ex. kan vara toaletter där 
1a lokaler har ett RWC men som inte fullt ut uppfyller ställda 
3tillgänglighet enligt inventeringsmodellen. 

enteringen är genomförd av 6 olika förvaltare finns viss 
·het om man har tolkat om fastigheten uppfyller 
1lighetskraven på samma sätt. 
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ISATIONSMODELL FÖR TILLGÄNGLIGHETSRÅDET ~ 

~hetsråd 
äggningar, 
1ch 
g 
)n" 

ArbetsArbetsgruppArbetsgrupp mer ve 
Park och nära di:fastighet gata/anläggning 
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SAMMANTRÄDESPROTOK10LLJÄRFÄLLA ~ 


nstyrel.sen 2017-12--04. 

'.örsörjniJ1,gsplan 2018-2022 ,med utblick mot 2030 
;2017115'17 

la kommuns !oka1förs5rjningsp1an för 2() 18-2022 med utblick mot 2030 antas. 

mundirekttk~n ges i uppdrag att tlll nästa ärs uppdatering av lokalförsörjningsplanen gllra en 
ighetskartläggning av kommunens lok.albestånd med forsiag på åtg,ärdcr fBr 
ighetsanptlssning. 

JÄRFÄLLA KOMMUN 



~G FÖR HANTERING AV TILLGÄNGLIGHET I 
~MHETSLOKALER + TILLGÄNGLIGHET I PROJEKT ~ 

~ring genomförd - nu vidtar arbete med att hitta lämpliga 
~r 

Jnstyrelsen äger uppdraget, men resultatet av inventeringen 
ra en utgångspunkt för diskussion i arbetsgrupp för fastighet 
ktning framöver 

lrande angreppssätt kring offentliga miljöer framöver men 
äsongen 
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