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2017-05-30
Järfälla kommuns tillgänglighetsråd

Plats
Tid

Kvarnhuset konferens, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg
Tisdagen den 30 maj 2017, kl. 15.00–16.30
Protokollet har diarieförts på dnr Ten 2014/697
Justerat protokoll expedieras till styrelse och nämnder, JHAB

Ledamöter
Samarbetskoalitionen
Ordinarie Amanda Palmstierna (MP), ordf.

Oppositionen
Ordinarie – Björn Falkeblad (M)
Ersättare – vakant

Ersättare – frånvarande

Övriga
Bygg- och miljödirektör Mikael Rångeby
Sekreterare Ella-Britt Örnstedt

För handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO)
Inga Hägerbring, ordförande
Krister Björnsjö, vice ordförande
Pensionärsföreningarna
Anita Gröning Persson, Pensionärsföreningarna
(SPF, PRO, RPG)

Justering §§ 11- 21
Tid och plats

Onsdagen den 7 juni, kl. 13.00 på sekreterarens tjänsterum

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………
Ella-Britt Örnstedt

Ordförande

..….………………………………………….
Amanda Palmstierna (MP)

Justerare

…..…………………………………………...
Inga Hägerbring HSO

§ 11
Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 12
Närvarokontroll och presentation i sittordning runt bordet
En närvarokontroll genomfördes genom presentationsrunda med namn, parti eller
organisation och funktion

Bygg- och miljöförvaltningen
Ekonomi- och verksamhetsstöd
Ella-Britt Örnstedt, nämndsekreterare/registrator
Telefon: 08-580 289 63

Besöksadress: Riddarplatsen 5
Postadress: 177 80 Järfälla
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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§ 13
Godkännande av dagordningen
Björn Falkeblad (M) vill lägga till en ny punkt ”Ny arbetsordning” Under Övrigt
läggs punkterna om ”gångfartsområdet” och ”inställd tillgänglighetsdag” till.
Dagordningen fastställdes med följande tillägg med ny punkt 4
– Ny arbetsordning – fastställd av tekniska nämnden 2017-05-18, § 37
samt under punkten Övrigt:
- vad händer med gångfartsområdet
- inställd tillgänglighetsdag
§ 14
Ny arbetsordning
På tekniska nämndens sammanträde den 18 maj 2017, fastställdes en ny arbetsordning
för Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, bilaga 1
Ett enigt tillgänglighetsråd fastställer densamma.
§ 15
Arbetsgrupper
Anita Gröning-Persson lägger fram ett förslag om ”mjukfrågegrupp” dvs. en informationsgrupp som rådgör, diskuterar, information på hemsidan gällande de mjuka frågorna
om tillgänglighet. Ordföranden tar med frågan till kommunens kommunikationsavdelning.
Rådet fastställer de arbetsgrupper som presenterades på tillgänglighetsrådets möte den 7
mars 2017, bilaga 2
§ 16
Planer för investeringsmedlen 2017
Bygg- och miljödirektör Mikael Rångeby informerade om 2017 års höjda investeringsmedel.
- Avdelningen Park och gata har för 2017 tilldelats 2 mnkr. Större delen av pengarna går
till räcken och ledstråk.
- Avdelningen Fastighet har för 2017 tilldelats 1 mnkr. En del av pengarna går bl.a. till
hörslinga i en aula, hissinstallation i biblioteket m.m.
Inför år 2018 är det bra om ni funderar på vad som behöver göras inom tillgänglighetsområdet.
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§ 17
HSO-ärenden
a) Ritninggranskningsgrupp
Bygg- och miljödirektör Mikael Rångeby: Här kan vi fundera på hur utvecklingen av
arbetsgrupperna ska ske, vilka projekt kan vara aktuella.
b) Ansvarig tjänsteman för tillgänglighetsfrågor
Inga Hägerbring: Vem ansvarar för tillgänglighetsfrågor för nya simhallen? Frågor om
omklädningsrummens storlek, var ska rullstolar parkeras/ställas mm.? Vi förstår att
byggherren följer lagstiftningen, men det fungerar inte i verkligheten.
Amanda Palmstierna (MP): En kontakt med byggherren Tagehus och Medley som sköter driften är ett sätt att få svar på våra frågor.
c) Säbyslingan
Krister Björnsjö undrar varför det aldrig Säbyslingan blir klar? Trots flera besök av
både naturskyddsföreningen och kommunens egen personal är slingan inte färdigställd.
Enligt arbetsgruppen från park o gata är allt åtgärdat på slingan.
Sammanfattning:
Ordföranden tar kontakt med naturskyddsföreningen och vid möte med park och gatas
arbetsgrupp går vi igenom kravlistan för Säbyslingan.
d) Tillgänglighetskartläggning
För årets sommarjobbare är allt redan planerat. Ordföranden tar upp frågan inför nästa
års planering av sommarjobbare.

§ 18
Övriga frågor


Gångfartsområdet på Ynglingavägen

Ordföranden informerade om att man i nuläget inte vet hur man ska gå vidare med
gångfartsområdet. Det finns två olika förslag så därför har man ”pausat” frågan.
Krister Björnsjö menar att fokus hos de ansvariga i kommunen ligger på att sänka hastigheten för bilarna. Problemet ligger i att man inte vet var man är på området samt att
bilar och andra fordon kan köra varsomhelst där, det känns inte säkert.
Diskussion fördes kring alla nackdelar med ett gångfartsområde. En förbättring är om
det kom upp hastighetsskyltar.
Ordföranden föreslog att ett möte om gångfartsområdet sker med chefen för Park o gata,
Hans Enelius, innan nästa möte i tillgänglighetsrådet den 5 september 2017.


Inställd tillgänglighetsdag

4 (4)
2017-03-07
Ordförande Amanda Palmstierna informerar om att den inplanerade tillgänglighetsdagen är inställd på grund av för få anmälda deltagare. En ny tid för en tillgänglighetsdag i
september kommer att förberedas.

§ 19
Höstens möten
Tillgänglighetsrådets nästa möte är den 5 september 2017, kl. 15.00 - 17.00,
Veddestarummet, plan 9, posthuset. Hörslinga i Veddestarummet installeras den 13 juni
2017.

§ 20
Tidpunkt för justering
Justering äger rum onsdagen den 7 juni 2017, kl. 13.00 i Posthuset, plan 8, sekreterarens
tjänsterum.

§ 21
Mötets avslutas
Mötet avslutas kl. 16.30

------

