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Plats 

Datum och tid 

Ledamöter 

övriga närvarande 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Järfälla kommuns tillgänglighetsråd 

Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg. 

Onsdagen den 6 februari 2019, kl. 15.00- 16.00 

Alliansen 
Ordinarie - Marcus Gry (M) 
Ersättare - Dan Engstrand (M) ej närvarande

Opposition 
Ordinarie -Bengt Harju (S) 
Ersättare - Emanuel Alvarez (MP) ej närvarande

För handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) 
Inga Hägerbring, ordförande 
Roland Idstam, tf. vice ordförande 

Pensionärsföreningama (SPF, PRO, RPG) 
Vakant - adjungerad 

Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, chef Kvalitet och 
verksamhetsstöd Robert Jägare, t.f. chef Kvalitet och verksamhetsstöd 
Jan Hellström, chef Park och gata Hans Enelius, chef Fastighet Roland 
Eriksson samt nämndsekreterare Anna Skrifvars. 

Sekreterarens tjänsternm plan 8 Posthuset, onsdagen dagen den 13 
februari 2019 

Sekreterare Paragrafer 1-9

Ordförande 

Justerande 

Protokollet är diariefört på dnr Ten 2019/77. 
Justerat protokoll expedieras till styrelse och nämnder, JHAB 
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Tillgänglighetsrådet 2019-02-06 

§ 1 
Mötet öppnas 
Ordföranden Marcus Gry (M) öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänds. 

§ 3 
Introduktion av rådet och medlemmarna 
En närvarokontroll genomförs genom presentationsrunda med namn, parti, 
organisation eller funktion 

Robert Jägare, chef Kvalitet och verksamhetsstöd, presenterar rådet och dess 
medlemmar utifrån den arbetsordning som antogs i tekniska nämnden 2017. 

Se bilaga 1 för hela presentationen av rådet och medlemmarna. 

Reflektioner, synpunkter och frågor: 

Bengt Ha,ju (S) - Meddelar att KPR har sitt första möte den 27 februari, där de utser 

en adjungerad representant till tillgänglighetsrådet. 


Inga Hägerbring (ordförande HSO) - Vill tillägga att en av anledningarna till den 

förändring som genomfördes av rådet är att det under tidigare år diskuterades om 

samma saker med många detaljfrågor, men där ingenting har hänt efter det. Tanken är 

att i arbetsgrupperna ska detaljfrågorna kunna lyftas och diskuteras. Vidare finns det 

önskemål om att kunna påverka mer i början av planeringering och under arbetets 

genomförande, för att förhindra de fel och brister som framkommer sedan. 


Johan Bergman {förvaltningsdirektör) - Instämmer med det som Inga lyfter. Det 

behövs en nystart vad det gäller arbetsgrupperna, där det behöver tydliggöras vilka 

förväntningar som finns och vad som är genomförbart. 

Bengt Harju(S) - Lyfter att det behöver ske en förbättring mellan hur samspelet med 
KPR ska se ut, detta för att inte samma frågor sak diskuteras i flera olika forum. 
Viktigt för KPR att de känner att någon fångar in deras frågor och funderingar om 
tillgänglighet. 

§4 
Översyn av tillgänglighetsrådet och dialogen med kommunen 
Robe1i Jägare, chef Kvalitet och verksamhetsstöd, redogör för översynen av 
tillgänglighetsrådet och dialogen med kommunen med utgångspunkt i den 
kommunövergripande demolaatiplanen som antogs av kommunfullmäktige hösten 
2017. 

Se bilaga 2 för hela presentationen. 

Justeraressign ~ 
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Tillgänglighetsrådet 2019-02-06 

Reflektioner, synpunkter och frågor lyfts under§ 5. 

§ 5 
Riktlinjer för medborgardialog 
Robe1i Jägare, chef Kvalitet och verksamhetsstöd, presentermi kort arbetet med 
medskapande medborgardialoger. 

Se bilaga 3 för hela presentationen. 

Reflektioner, synpunkter och frågor: 

Inga Hägerbring (ordförande HSO) - Känns kul att ha blivit inbjuden till 

workshopen, det låter väldigt bra men finns en del praktiska frågor? Hur ska fler 

människor får reda på detta och hur ska alla få plats i lokalen? 


Svar/rån Robert Jägare: Det är kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen som 
bjuder in till denna workshop. Idag är nog enbart föreningar och olika grupper 
som har bjudits in, men Robe1t undersöker om det finns flera berörda som borde 
vara med och återkopplar. 

Bengt Harju (S)- ska rådets ledamöter delta på workshopen? Viktigt att det klm·görs, 
så att det inte finns några förväntningar på att vi ska delta men seden inte gör det. 

Svar från Robert Jägare: Har ställt frågan, men inte fått något konkret svar 
ännu. Undersöker saken och återkommer. 

§6 
Rapport från arbetsgrupperna 

Rapport från arbetsgrupperna - fastighet 
Roland Eriksson, chef Fastighet, återrapporterar från de två arbetsgrupperna som 
genomfö1is inom fastighetsavdelningens verksamheter. 

Den första arbetsgrnppen gäller byggnation och nya lokaler. Idag finns det ett antal 
anvisningar om vad som är bra att tänka på när det gäller tillgänglighet. 
Arbetsgruppen kommer tillsammans med tillgänglighetsrådet ska ta fram ett 
dokwnent att följa med anvisningar över det som är viktigt. Tanken är att det till 
sommaren ska det finnas ett material att visa. 

Den andra arbetsgruppen gäller förvaltande av befintliga lokaler. 
Fastighetsavdelningen har tidigare haft som uppdrag att kartlägga tillgänglighet i 
kommunens lokaler. En kartläggning som genomförts enligt en modell från 
Stockholms stad. Nu kommer arbetet med kartäggningen att fortsätta med 
uthyrningsbara/publik.a lokaler. Där kommer bl.a. varje hiss, dönbredd, toaletter osv. 
ses över. Tanken är att det under hemsidan "Välkommen till Järfälla kommuns 
lokalbokning" ska tydliggöras vad som finns i varje enskild lokal, exempelvis 
hörslinga. 

Reflektioner, synpunkter och frågor: 
Inga Hägerbring (ordförande HSO)- Har tidigare efterlyst någon som är ansvarig 
inom tekniska nämndens verksamheter vad det gäller hörslingor. Vid de två senaste 

Justerares sign 
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Tillgänglighetsrådet 2019-02-06 

tillgänglighetsråden har mötena varit förlaggad på Viksjö äldreboende och båda 
gångema har hörslingan som finns inbyggd där inte fungerat. Det behöver finnas 
någon som är ansvarig som ser till att hörslingorna fungerar och hur dessa används. 

Svar från Roland Eriksson: Som en följd av kartläggningen av lokaler kommer 
de som arbetar där få vetskap om hur hörslingor fungerar och hur dessa används. 
Det behöver även ske fortsatt arbete med det som framkommer i kartläggningen 
om hur detta ska förvaltas osv. 

Bengt Harju (S)-Problem kanju uppstå när det gäller privata aktörer som hyr ut 
lokaler. Det kanske inte alltid är intresserad av detta och därför är det viktigt att detta 
även implementeras hos privata aktörerna. Vidare har även en påslagen hörslinga en 
räckvidd som sträcker sig utanför rummet. Detta innebär att personer med hörapparat 
som befinner sig utanför rummet eller i närheten kan ta den del av och lyssna på det 
som sägs i rummet där hörslingan finns. Något som bör tas i beaktande med tanke på 
sekretessen. 

Johan Bergman {förvaltningsdirektör) - I arbetet med hörslingor bör även de 
verksamheter som använder dessa få vara med och lyfta deras synpunkter. 

Inga Hägerbring (ordförande HSO) - Har tidigare tagit upp att Hörselskadades 
förening (HRF) har en slingkontrollant, med både komptens och verktyg för att 
kontrollera hörslingor. Det är bara att höra av sig till den här personen, så kan han 
komma och undersöka slingan utan kostnad. Förvaltningen har sedan tidigare 
kontaktuppgiftema. 

Rapport från arbetsgrupperna - park och gata 
Hans Enelius, chef Park och gata, informerar om att det varit ett arbets gruppsmöte 
inför säsongen. 

Avdelningen ansvarar för allmän platsmark, bl.a. gator, torg, tunnlar och trappor. 
Tillgänglighetsåtgärderna som behöver genomföras finansieras genom anslag och på 
avdelningen finns det en val insatt person i dessa frågor. De olika formerna av 
åtgärder kan bl.a. vara att tillgängliggöra en brant backe genom att placera en ledstång 
att hålla sig i samt att placera ut bänkar med jämna mellanrum för möjlighet till vila. 
Det finns fortfarande områden med problem och avdelningen se gärna att förslag på 
återgärder lyfts. 

Tidigare har politiker och tjänstemän bjudits in för att få prova tillgängligheten i 
kommunen under en halvdag, bl.a. genom att åka rullstol, prova hur det känns att vara 
synskada osv. Om detta är något som är av intresse skulle en sådan halvdag kunna 
anordnas under maj. 

Samtliga i rådet instämmer att detta skulle vara av intresse. Med önskemål om en 
måndag eller fredag, samt att förvaltningen tar hänsyn till nämnder med tillhörande 
beredningar när detta planeras in. 

Justerares sign 
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Tillgänglighetsrådet 2019-02-06 

§7 
Tider för rådet under året 
Efter önskemål om att byta höstens första möte konuner tillgänglighetsrådet att 
sanunantärda under följande datum 2018: 

• 12 juni 

• 2 oktober 

• 11 december 


§8 
Tidpunkt för justering 

Justering äger rum onsdag den 13 februari 2019 samt torsdag den 14 februari i 
Posthuset, plan 8, sekreterarens tjänsternm. 

§ 9 
Mötet avslutas 
Ordföranden Marcus Gry (M) avslutar mötet. 

Justerares sign 





TILLGÄNGLIGHETSRÅDETS UPPDRAG JÄRFÄLLA 

Rådets syfte 

"[.. ]överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
handikappföreningarnas samarbetsorganisationer och styrelse, 
nämnder och kommunala bolag i Järfälla kommun" 

Rådets arbetsområde 

"Rådets fokus är främst på fysisk tillgänglighet, men hanterar även 
delaktighet i bredare bemärkelse" 

2019-02-1 2 JÄRFÄLLA KOMMUN 2 



RÅDETS ORGANISATION JÄRFÄLLA 

Rådet består av 
• ordförande i tekniska nämnden och en ersättare från någon av kommunens 

nämnder 
• en ledamot och en ersättare från oppositionen 

• ordförande och vice ordförande i HSO 

• adjungerad representant från pensionärsorganisation tillhörande "Kommunala 


pensionärsrådet" (KPR) 

• bygg- och miljödirektör 
• nämndsekreterare i tekniska nämnden 

2019-02-12 JÄRF KOMMUN 



Tillgänglighetsrådet OCH ARBETSGRUPPERNA1 -TÄNKT '74 JÄRFÄLLA 
ARBETSORGANISATION 

Rådet: 
3-4 möten om året 
Strategiska/övergripande frågor 

·: · 

·. 	 .· ·, 

',_-:·- • •• •.. 

·,,: . ..:··· ·, .. 
. . 	 . Arbetsgrupp 

. 
:-· .. 

Park och gata / 
..anläggning 

Arbetsgrupper: 
• 	 Möte efter behov/ per 

överenskommelse 
• 	 Stämma av aktuella 

frågor för respektive 
grupps uppdrag 

2019-02-12 	 JÄRFÄLLA KOMMUN 



KOMMANDE INSATSER AV VIKT FÖR RÅDET JÄRFÄLLA 

• Riktlinjer för medborgardialog 

• Översyn av dialogformerna för tillgänglighetsrådet 

2019-02-12 JÄRFÄLLAKOMMUN 





UTVECKLINGSOMRÅDEN - DEMOKRATIPLANEN JÄRFÄLLA 

• Fokus kunskap och resurser 

• Fokus dialog med invånare i Järfälla 

• Fokus information och kommunikation 

• Fokus lyfta röster som inte hörs 

• Fokus ungas delaktighet och inflytande 

• Fokus demokratiska mötesplatser 



FOKUS LYFTA RÖSTER SOM INTE HÖRS JÄRFÄLLA 

(Ur demokratiplanen) 

Utmaning: att skapa ett mer jämlikt inflytande och att nå grupper 
vars röster inte hörs. 

Järfälla kommun har redan idag särskilda forum för inflytande i form 
av Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd. 

Dessa råd möjliggör för grupper som är underrepresenterade att 
genom sina intresseorganisationer framföra sina synpunkter och 
asikter inför beslut. 

2019-02-12 JÄRFÄLLA KOMMUN 



JÄRFÄLLA
UPPDRAGET 

• Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ska i samverkan med 
tekniska nämnden och socialnämnden göra en översyn av hur 
kommunen kan förbättra dialogen med tillgänglighetsrådet och 
pensionärsorganisationerna. 

2019-02-12 JÄRFÄLLA KOMMUN 





UTVECKLINGSOMRÅDEN JÄRFÄLLA 

• Fokus kunskap och resurser 

• Fokus dialog med invånare i Järfälla 
• Järfälla kommun i form av samtliga nämnder och förvaltningar ska verka för att genomföra 

medskapande medborgardialoger i frågor av särskild vikt för invånare och som berör 
deras närområde. Järfälla kommun verkar för att invånare får möjlighet att framföra sina 
synpunkter och ideer inför beslut av särskild vikt och i frågor som berör dem. 

• Fokus information och kommunikation 

• Fokus lyfta röster som inte hörs 

• Fokus ungas delaktighet och inflytande 

• Fokus demokratiska mötesplatser 



JÄRFÄLLA 


Workshop med inriktning 

• Tillgänglig verksamhet 

• Tillgänglig fysisk miljö 

• Tillgänglig information 

2019-02-12 JÄRFÄLLA KOMMUN 




