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Järfälla kommuns tillgänglighetsråd

Protokollet har diarieförts på dnr Ten 2014/697
Justerat protokoll expedieras till styrelse och nämnder.
Tid och plats

Kvarnhuset konferens, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg
Tisdagen den 2 februari 2016, kl. 18.00-19.50

Ledamöter

För Tekniska nämnden
Ordinarie
Agnita Wärn (MP), ordförande
Ersättare
Björn Falkeblad (M)
För Kultur demokrati- och
fritidsnämnden
Ersättare
Lennart Nilsson (KD)
För Miljö och bygglovsnämnden
Ledamot
Aphram Melki (C)
Ersättare
Björn Lindforss (M)
För Barn och ungdomsnämnden
Ledamot
Eva Ullberg (S) §§ 1-7

För Kompetensnämnden
Ledamot
Christian Bengtzelius (S)
Ersättare
Emma Feldman (M)
För handikapporganisationerna
Bengt Emanuelsson HRF
Kari Hämäläinen, Neuro
Inga Hägerbring HSO
Krister Björnsjö SRF
Leif Hansson, Reumatikerförbundet
Åke Lundvall Handikappidrotten
För pensionärsföreningarna
Anita Gröning Persson SPF
Seniorerna

Övriga

Arbetsledare Johan Johansson, in- och uthyrare Jennie Zegler,
byggledare Lars Hellman samt tf. sekreterare Johan Malm.

Justering

§§ 1-12

Underskrifter

tf. sekreterare………………………………………………………
Johan Malm
Ordförande………………………………………………………….
Agnita Wärn (MP)
Justerande…………………………………………………………...
Inga Hägerbring HSO

Bygg- och miljöförvaltningen
Ekonomi 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
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§1
Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En närvarokontroll genomfördes genom presentationsrunda med namn, parti eller organisation och funktion.
§2
Godkännande av dagordningen
Kommundirektörens punkt utgår och ersätts av presentation av tjänstemän från byggoch miljöförvaltningen. Punkt om hissen vid Jakobsbergs station lades till under
”ärenden som HSO driver”. På begäran av Anita Gröning Persson lades punkt om
toaletter vid boulebanan vid Vattmyravallen till under övriga frågor. Punkt om
”information från ordföranden” lades till dagordningen som i övrigt fastställdes.
§3
Anmälan/Avsägelse av ledamöter och ersättare
Inga anmälningar eller avsägelser.
§4
Presentation av tjänstemän från bygg-och miljöförvaltningen
Johan Johansson, Jennie Zegler och Lars Hellman presenterade sig och berättade kort
om sitt arbete.
De tre tjänstemännen vill upprätta en dialog med handikapporganisationerna om
åtgärder som kan förbättra tillgängligheten i deras respektive områden.
Johan Johansson arbetar med driften av gator och tar gärna emot synpunkter på hur
de ska förbättra sitt arbete med strategiskt tillgänglighetsarbete.
Jennie Zegler arbetar med in- och uthyrning av fastigheter och har därmed god
översikt av kommunens lokaler. Jennie har en särskild budget för
tillgänglighetsanpassningar och behöver organisationernas synpunkter för att bättre
kunna prioritera och även för att kunna arbeta förebyggande med anpassningar.
Även Lars Hellman som arbetar med nybyggnad och ombyggnad av gator har en
budget för anpassningar som behöver organisationernas synpunkter för prioriteringar
och förebyggande arbete.
§5
Information från socialförvaltningen
Jenny Wilhelmsson redogjorde för socialnämndens ställningstagande i frågan om
syn- och hörselkonsulent. Nämnden sade nej till medborgarförslaget om att återinföra
tjänsten med motiveringen att lagstiftningen inte kräver det samt att motsvarande
service kan fås om man ansöker om bistånd.
Kari Hämäläinen menade att en syn- och hörselkonsulent skulle vara lönsamt för
kommunen.
Eva Ullberg (S) ville gärna höra handikapporganisationernas främsta argument för
återinförande av en syn- och hörselkonsulent.
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Inga Hägerbring svarade att funktionshindrade får svårt att kommunicera om deras
hjälpmedel inte fungerar som de ska. Svårigheten med att kommunicera gör att de får
det svårt att söka bistånd och det resulterar ofta i att anhöriga eller vänner får hjälpa
dem efter bästa förmåga, vilket inte alltid är tillräckligt. Inga tror att en konsulent
skulle bättre nå ut till den här gruppen som har svårt att kommunicera.
Lennart Nilsson (KD) tillade att många människor ”växer” in i funktionshinder och
att man behöver fånga upp dem innan de hamnar i den situation som Inga beskriver.
Inga Hägerbring tillsammans med Bengt Emanuelsson menade att förändringar som
landstinget gjort som t.ex. att man inte längre erbjuder kurser i underhåll av
hjälpmedel samt att utprovningen av dem nu ligger på privata aktörer med
vinstintresse tillsammans med avskaffandet av syn- och hörselkonsulenten gjort det
svårare för dem som behöver hjälpmedel.
§6
Ordföranden informerar
Agnita Wärn (MP) redogjorde för ett möte med kommundirektören som hon haft.
Där diskuterades rådets arbetsordning och roll samt hur kommunen kan arbeta med
delaktighet och den lagstiftning som styr Myndigheten för delaktighet, MFD arbete
med grund i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Inga Hägerbring hade uppmärksammat att barnkonsekvensanalys nu fanns med i
kommunens tjänsteskrivelser. Hon tolkade det som en effekt av barnkonventionen
och efterlyste ett politiskt initiativ för att göra detsamma med tillgänglighet.
§7
Ärenden som HSO driver
Inga Hägerbring redogjorde för de ärenden som beskrivs under punkten 8 i kallelsen.
Säbygårdspromenaden
HSO har deltagit i inspektion tillsammans med Kerstin Sköld. Kommunen har själva
tagit bort kantbrädor, då man glömt att göra tillgängligt för gräsklippning. Det finns
fallrisk där brädor saknas. Räfflade plattor fungerar inte som markering på grusväg.
Slånbuskage och nyponros ej inhägnade. Föreslagit lösningar. Nytt möte önskas av
Kerstin.
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. På mötet 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.
Simhallen
HSO har konstaterat att simhallens handikapptoalett ej är tillgänglig för rullstolsburna. Trapphissen 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. Detta har
felanmälts till kommunens servicecenter.
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HSO har föreslagit att de ska få möjlighet att påverka tillgängligheten i den nya
simhallen och projektledaren är tillskriven. Avvaktar svar.
Lennart Nilsson (KD) berättade att kultur- demokrati och fritidsnämnden skulle få
information om den nya simhallen på nämndens nästa sammanträde.
Hörselpedagogtjänst indragen
HSO inte fått vara delaktig i beslutet. Vi har haft kontakt med Mattias Blomgren,
Järfälla Barn- och elevhälsa och enligt honom sköts arbetsuppgifterna på annat sätt.
HSO anser att det är fel att funktionsnedsättning handhas av elevhälsan eftersom det
inte är någon sjukdom. HSO har blivit lovade information vid personligt möte med
de pedagoger som har ansvaret. Påmint om detta.
Emma Feldman (M) berättade att enligt Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan
från 2014 så framgår det att elevhälsan är en del av utbildningen och lyder under
skollagen. Det ligger även ett förslag hos regeringen om samlad elevhälsa för att på
ett bättre sätt kunna besluta om specialpedagogiska åtgärder för elever i behov av
detta.
Inom elevhälsan arbetar man både för att säkerställa stöd till elev för att kunna nå
sina mål men även med förebyggande arbete för att undanröja eventuella hinder för
lärande. Om detta arbete sker inom elevhälsan ingår det i kommunens systematiska
kvalitetsarbete vilket är en fördel jämfört med hörselpedagogtjänsten.
Eva Ullberg (S) ville kommentera hörselpedagogtjänsten, men var tvungen att lämna
mötet p.g.a. ett annat möte. Hon ville fortsätta dialogen med HSO per mail.
Järfällahus
Trots kontakt och förfrågan om samarbete före sommaren 2015, har HSO inte
tillfrågats då företaget gjort en kartläggning om tillgänglighet som pågått hela hösten.
Resultatet av kartläggningen är okänt för HSO.
Förteckning över ”tillgänglighetsansvariga”
Johan Malm hade sammanställt en förteckning över tillgänglighetsansvariga på de
olika nämnderna som delades ut under mötet.
Myndigheten för delaktighets årliga enkät
Agnita Wärn (MP) berättade att kommunen fått enkäten och man nu arbetade med att
besvara den. Resultatet presenteras på myndigheten för delaktighets hemsida senare i
vår.
Hissen vid Jakobsbergs pendeltågsstation
Hissen från Jakobsbergs centrum till tunneln under järnvägen har varit trasig länge
och en lång diskussion följde. Sammanfattningsvis kan det konstateras att kommunen
och driftentreprenör brustit på flertal punkter i sitt ansvar.
Lars Hellman berättade att hissen blivit vandaliserad igen och att den därför inte
längre var säker att använda. Reparationen hade dröjt eftersom vissa delar behövde
beställas. Sannolikt kommer hisshöljet att förstärkas för att förhindra vandalisering.

2016-02-02

5 (5)

Som en lösning planeras att en ny hiss ska installeras i det gamla hisschaktet vid
trappan upp mot centrum, senare kommer hissar och ramper vid gång under spåren
Ynglingavägen mot Järfällavägen där hiss upp till perrong också byggs.
Inga Hägerbring påpekade att det är viktigt att inkludera handikapporganisationerna
vid planeringen av dessa hjälpmedel.
§8
Protokoll från föregående möte
Protokollet lades till handlingarna.
§9
Övriga frågor
Boulebanorna vid Vattmyravallen
Anita Gröning Persson ville veta hur långt kommunen kommit i att lösa problemet
med toaletter vid boulebanan.
Aphram Melki (C) svarade att en tillfällig lösning ska komma till snarast i väntan på
en slutlig lösning.
§ 10
Tidpunkt för nästa möte
Årets möten bestämdes till den 22 mars, 3 maj, 6 september, 18 oktober och den 29
november.
§ 11
Tid för justering
Agnita Wärn (MP) och Inga Hägerbring ska justera dagens protokoll måndagen den
8 februari 2016 kl. 13.00 i sekreterarens tjänsterum, Posthuset, Riddarplatsen 5, 8 tr,
Jakobsberg.
§12
Mötet avslutades
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
_____________________

