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2017-10-18
Järfälla kommuns tillgänglighetsråd

Plats
Tid

Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg
Tisdagen den 18 oktober 2017, kl. 15.00–16.00
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 – Maria Mattsson (L)- ej närvarande

Ersättare – Bengt Harju (S)

Övriga
Bygg- och miljödirektör Johan Bergman
Chef Kvalitet och verksamhetsstöd Robert Jägare
Chef Park och gata Hans Enelius
Chef Fastighet Roland Eriksson
Kommunekolog Katarina Ekestubbe
§§ 22-24
Sekreterare Ella-Britt Örnstedt

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

Justering §§ 22 - 33
Tid och plats

Onsdag den 24 oktober 2017, kl. 13.00 på sekreterarens tjänsterum

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

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

§ 22
Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 23
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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§ 24
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande tillägg.
- Anita Gröning-Persson vill lägga till en ny informationspunkt gällande ”Närsjukhuset
planering och framtid”
§ 25
Förslag till naturreservat för norra Igelbäcken – presentation av förslag med särskilt
fokus på tillgänglighetsaspekter
Kommunekolog Katarina Ekestubbe informerar om sista pusselbiten kring Igelbäcken
för att få ett komplett naturreservat. Bilaga 1
Förvaltningen undersöker möjligheten att lägga in ett ”kom ihåg” i naturreservatärendet
om att ta med tillgänglighetsfrågor när entréer och anordningar etc ska anläggas, i dialog med Tillgänglighetsrådet.
Protokollsanteckning:
Björn Falkeblad (M) påminner om att oppositionen vill värna om området utan att bilda
ett naturreservat.
§ 26
Närsjukhus – planering och framtid
Bengt Harju (S) informerar att ett beslut är taget i landstingsstyrelsen om att Jakobsbergs närsjukhus ska säljas. Däremot finns inga beslut om det nya närsjukhuset.
Inga Hägerbring HSO-ordförande påminner att HSO vill vara med och tycka till tidigt i
planeringsskedet och få möjlighet att lämna HSO synpunkter, dvs. ha en dialog med
berörda beslutsfattare.
I landstinget finns ett råd motvarande Järfällas kommunala pensionärsråd, som man bör
kontakta för att lämna tillgänglighetsrådets synpunkter.
Ordförande Amanda Palmstierna (MP) kollar upp närsjukhuset nuläge och framtid för
att få fram mer information till rådets möte den 12 december 2017.
§ 27
Gångplanen och tillgänglighet
Hans Enelius informerar om gångplanen, bilaga 2
Avdelning Park och gata har kartlagt 10 mil av gångnätet i kommunen i syfte att sammanställa en åtgärdsplan. Ett förslag läggs fram till tekniska nämnden i december.
Gångplanen kommer att skickas på remiss till Tillgänglighetsrådet.
§ 28
Enkät om funktionshinder – presentation av resultat för Järfällas del
Avdelningschef Robert Jägare informerar om Myndigheten för Delaktighets enkät och
hur den hanteras på kommunnivå. Bilaga 3
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I december kommer Myndigheten för Delaktiget ut med en rapport som sammanställer
svaren från kommunerna.
Bengt Harju (S) informerar att enkäten kommer 1 gång per år.
Inga Hägerbring – Varför händer inget, enkäter är inget självändamål! Vad gör vi mer?
Krister Björnsjö tycker att det finns stora svagheter med enkäter, för det beror mycket
på hur vi tänker och vi tänker olika. En del vill vara lite skrytsamma. Om det ska vara
någon mening med MFD enkäter måste vi vara mer aktiva.
Johan Bergman – Vi avvaktar vad som händer med enkätsvaren från MFD. Återkommer med enkät och reflektion vid ett senare tillfälle.
Amanda Palmstierna (MP) påminner om att vi har en ny organisation för tillgänglighetsrådet för att få ett bättre resultat.
§ 29
Kalendarium/ärendeplan för tillgänglighetsfrågor – vilka möten som kommer och vilka
beslut som ska fattas där
Robert Jägare har tagit fram ett förslag till årshjul för 2017/2018 som beskriver datum,
typ av möte och innehåll. Bilaga 4
Amanda Palmstierna (MP) har även haft kontakt med kommunens informationsavdelning för en förbättrad information om tillgänglighet på webben.
§ 30
Tillgänglighetsdagen
Tillgänglighetsdagen är planerad till den 16 november 2017. Program om tider och innehåll skickas ut senare.
§ 31
Tid för kommande möte
Tillgänglighetsrådets nästa möte är den 12 december 2017, kl. 15.00 - 17.00, Veddestarummet, plan 9, Posthuset.
§ 32
Tidpunkt för justering
Justering äger rum onsdagen den 24 oktober 2017, kl. 13.00 i Posthuset, plan 8, sekreterarens tjänsterum.
§ 33
Mötets avslutas
Mötet avslutas kl. 16.00
------

