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Närvarande 

Ledamöter Heli Kärkkäinen (S), ordförande 

Eva-Lotta Pettersson (MP) 

Margareta Jonze (V)  

Kristian Hjertkvist (M) 

Ingrid Hult (SD) 

Bengt Adamsson (HSO), vice ordförande 

Inger Lund (HSO) 

Bert-Inge Nilsson (HSO) 

Lars-Åke Gustavsson (HSO) 

Eva Molnar (HSO) 

Anna Ingebrigtsen (HSO) 

Fredrik Skoog (HSO) 

Sevina Salci (HSO) 

Arne Forsberg (HSO) 

Göta Malm (HSO) 

Oya Tahan (HSO) 

Anders Nordström (HSO) 

Ersättare  

Övriga  
närvarande 

Mats Sjöberg, projektledare fastigheter, Telge Bostäder  
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§ 10 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 

Inga ärenden tillkommer.  

Utgår från dagordningen 

Inga ärenden utgår.  

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet antar dagordningen.  
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§ 11 Tillgänglighet Telge Bostäder  

Mats Sjöberg, projektledare fastigheter, från Telge Bostäder informerar om Telge Bostäders 

inventering av tillgängligheten. SABO tillsammans med tidigare Hjälpmedelsinstitutet, där 

bland annat Telge Bostäder deltog, genomförde en utredning för hur tillgängligheten kunde 

inventeras på bostäder. Det resulterade i en applikation på webben – TIBB. Applikationen tittar 

på tillgängligheten på de gemensamma utrymmena i fastigheter samt tillhörande gårdar. 

Tillgängligheten rankas från 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst. Samtliga av Telge Bostäders 

fastigheter är inventerade och det går att se tillgängligheten på alla fastigheter. Absolut mest, 

totalt 69 % av fastigheterna ligger på nivå 1 på tillgängligheten. Det var något som Telge 

Bostäder inte visste innan inventeringen. I maj kommer det en slutrapport där det kommer att 

finnas rekommendationer på åtgärder. Kommunala handikapprådet får då tillgång till rapporten. 

 

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet tackar för informationen.  
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§ 12 Folkhälsoprogram 2015-2018 

Dnr: KS 14/271 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga nämnder, styrelser, rådsorgan och politiska partier ombes att yttra sig över förslaget till 

Södertälje kommuns folkhälsoprogram för åren 2015-2018. Yttrandet ska vara 

kommunstyrelsens kontor, enheten för utredning och hållbarhet tillhanda senast den 31 mars 

2015.  

Yrkanden 

Inger Lundh har inkommit med ett särskilt remissvar från Elöverkänsligas förening och anser att 

det bör läggas till kommunala handikapprådets remissvar.  

Bengt Adamsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Ordförande Heli Kärkkäinen (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men vill att sista 

meningen i yttrandet ska innehålla ordet heterogena, samt anser att Elöverkänsligas yttrande kan 

lämnas in som ett eget remissvar utan koppling till kommunala handikapprådet. 

Propositionsordning 

Ordförande Heli Kärkkäinen (S) finner att rådet beslutar att anta arbetsutskottets förslag till 

remissvar med tillägget heterogena i sista meningen samt att Elöverkänsligas yttrande lämnas in 

som ett eget remissvar utan koppling till kommunala handikapprådet. 

Beslutsunderlag 

Förslag på yttrande från arbetsutskottet 

Folkhälsoprogram 2015-2018 – utskickat tidigare till sammanträdet 20 januari 

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet antar arbetsutskottets förslag till remissvar med tillägget heterogena i sista meningen samt 

att Elöverkänsligas yttrande lämnas in som ett eget remissvar utan koppling till kommunala 

handikapprådet. 

 

Beslutet skickas till 

Hållbarhetsutskottet 

Kommunstyrelsen 

Sofie Somers, kommunstyrelsens kontor  
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§ 13 Motion ”Inför kundvalssystem inom daglig 
verksamhet (LSS) 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen ”Inför kundvalssystem inom daglig verksamhet (LSS)” tar upp problematiken kring 

ersättningssystemet för LSS-insatser. Ibland annat Solna, Tyresö och Huddinge har 

kommunerna på senare år börjat införa ett kundvalssystem inom daglig verksamhet. Det innebär 

att den enskilde som beviljats LSS-insats själv får välja plats för daglig verksamhet, förutsatt att 

leverantören godkänts av den upphandlande myndigheten. Motionären föreslår därmed att 

kommunfullmäktige beslutar att införa ett kundvalssystem inom daglig verksamhet (LSS).  

Beslutsunderlag 

Förslag på remissvar från arbetsutskottet 

Motion av Veronica Westergård (KD) ”Inför kundvalssystem inom daglig verksamhet” 

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet antar förslaget till remissvar och lämnar över det till kommunstyrelsen.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 14 Verksamhetsplan 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Heli Kärkkäinen (S) informerar rådet om att arbetsutskottet hade en lång diskussion 

angående verksamhetsplanen. Arbetsutskottet landade i att verksamhetsplanen ska sträcka sig 

över hela mandatperioden och ha mer övergripande mål än tidigare.  

Beslutsunderlag 

Förslag på verksamhetsplan 2015-2018 

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet antar förslaget på verksamhetsplan 2015-2018 
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§ 15 Ärendeuppföljning 

Samordnaren går igenom ärendebalansen från 2015-03-03. Följande ändringar görs: 

Sysselsättningsplanen 2016-2018 samt Boendeplanen 2016-2018 – yttrande är inlämnat på 

bordet till socialnämnden. Ärendet tas bort från listan.  

Barnflickan 2 – arbetsgrupp 1 har tittat på ärendet och anser att det i nuläget inte behöver 

lämnas in något yttrande, utan att rådet kan komma in i ett senare skede. Ärendet tas bort från 

listan. 

Remiss kv. Lönnen – arbetsgrupp 1 har träffat handläggaren och löst problemet. Ärendet tas 

bort från listan.  

Boende för äldre – Arbetsgrupp 1 har deltagit på ett möte med Albin Lindström och ytterligare 

ett är inbokat i början av april.  

Plansamråd Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 – arbetsgrupp 1 har valt att inte lämna synpunkter då 

det främst berör ett båtvarv. Ärendet tas bort från listan.  

Handikapplift Sydpoolen – ordförande ska på ett möte den 10 april angående detta.  

Folkhälsoprogram – rådet har antagit ett remissvar. Ärendet tas bort från listan. 

Motion ”Inför kundvalssystem inom daglig verksamhet” - rådet har antagit ett remissvar. 

Ärendet tas bort från listan. 

 

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet tackar för informationen.  
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§ 16 Projektansökan Assyriska riksförbundet 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Heli Kärkkäinen (S) informerar rådet att ordförande för Assyriska riksförbundet tog 

kontakt med henne angående en projektansökan till arvsfonden. Assyriska riksförbundet undrar 

om kommunala handikapprådet kan fungera som en referensgrupp till projektet. Heli 

Kärkkäinen informerade Assyriska att rådet ställer sig positivt till ansökan men att ett beslut om 

referensgrupp måste tas av rådet.  

Yrkande 

Bengt Adamsson anser att kommunala handikapprådet tackar för informationen men lämnar 

över till arbetsutskottet att följa ärendet. Om det blir aktuellt med en referensgrupp så får 

arbetsutskottet ta det beslutet.  

Ordförande Heli Kärkkäinen (S) styrker Bengt Adamssons yrkande.  

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet tackar för informationen och lämnar över till arbetsutskottet att följa ärendet.  
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§ 17 Uppföljning av handikappolitiska programmet  

Sammanfattning av ärendet 

Samordnaren har gjort en sammanställning av de uppföljningar som har lämnats in från 

kontoren. I år är första årets som samtliga kontor har lämnat en uppföljning, vilket är väldigt 

positivt.  

Ordförande Heli Kärkkäinen (S) hoppas att sammanställningen kan komma till användning för 

arbetsgruppernas fortsatta arbete.  

Underlag 

Sammanställning av uppföljning av handikappolitiska programmet 

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet tackar för informationen.  
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§ 18 Information från arbetsgrupper 

Arbetsgrupp 1 Fysisk tillgänglighet 

Eva Molnar informerar rådet om att arbetsgruppen bland annat har tittat på Barnflickan 2 i 

Enhörna. Det viktiga är att rådet får delta i ärendet när byggandet påbörjas.  

Arbetsgrupp 2 Social- och omsorg 

Anna Ingebrigtsen informerar rådet om att arbetsgruppen har träffat Kjell Sjundemark, bitr. 

socialdirektör, samt kontaktpolitikerna för omsorgsnämnden för att diskutera kommande 

ärenden. Utöver det har arbetsgruppen lämnat yttranden på två ärenden som behandlades av 

socialnämnden – Boendeplan 2016-2018 samt Sysselsättningsplan 2016-2018.  

Arbetsgrupp 3 Utbildning 

Bengt Adamsson informerar rådet om att arbetsgruppen nu har påbörjat sitt arbete. Första mötet 

kommer att hållas i maj för att sedan boka in en träff med kontaktpolitikerna från 

utbildningsnämnden samt kontorsombuden från utbildningskontoret.  

Arbetsgrupp 4 Arbetsmarknad 

Arbetsgruppen har inte kommit i gång men ska boka in möten med kontorsombudet och 

kontaktpolitikerna. 

Arbetsgrupp 5 Kultur- och hållbarhet 

Margareta Jonze informerar rådet om att arbetsgruppen har kommit igång och har framför allt 

arbetat med ett remissvar för folkhälsoprogrammet. Arbetsgruppen ska försöka konkretisera vad 

gruppen ska fokusera på i fortsättningen.  

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet tackar för informationen.  
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§ 19 Information från samordnare/meddelanden 

Samordnaren informerar rådet om att hon kommer gå på föräldraledighet från och med maj 

månad. Yessica Garcia Manzano tillsammans med Axel Christiansson på stadskansliet kommer 

att hjälpas åt med rådet under våren. Efter sommaren kommer Yessica att vikariera för Elin 

Jonsson på heltid.  

 

Följande meddelande har inkommit till kommunala handikapprådet: 

Arbetslivsnämnden 

Protokollsutdrag 2015-01-29 § 5 Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet  

Enhörna kommundelsnämnd 

Protokollsutdrag 2015-01-26 § 10 Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet 

mandatperioden 2015-2018 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Protokollsutdrag 2015-01-29 § 13 Återremiss – Remissvar – Motion av Centerpartiets 

fullmäktigegrupp ”Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst” 

Protokollsutdrag 2015-01-29 § 9 Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet 

mandatperioden 2015-2018 

Protokollsutdrag 2015-03-03 § 39 Val av kontaktpolitiker för handikapprådet mandatperioden 

2015-2018 

Järna kommundelsnämnd 

Protokollsutdrag 2015-02-05 § 18 Återremiss – Remissvar – Motion av Centerpartiets 

fullmäktigegrupp ”Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst” 

Protokollsutdrag 2015-02-05 § 14 Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet 

mandatperioden 2015-2018 

Miljönämnden 

Protokollsutdrag 2015-01-27 § 7 Val av ombud till kommunala handikapprådet, KHR, 2015-

2018 

Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag 2015-01-30 § 19 Val av två förtroendevalda som kontaktombud till 

kommunala handikapprådet  

Kultur- och fritidsnämnden 

Protokollsutdrag 2015-03-04 § 27 Val av handikappolitiska ombud 

Omsorgsnämnden 

Protokollsutdrag 2015-02-26 § 15 Kvalitetsrapport 

Protokollsutdrag 2015-02-26 § 18 Uppföljningsplan för verksamheter inom omsorgen 2015-

2017 
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Socialnämnden 

Protokollsutdrag 2015-01-26 § 14 Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet  

Stadsbyggnadsnämnden 

Protokollsutdrag 2015-01-27 § 6 Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet 

mandatperioden 2015-2018 

Tekniska nämnden 

Protokollsutdrag 2015-01-29 § 12 Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet 

mandatperioden 2015-2018 

Utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag 2015-01-13 § 8 Kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet (KHR) 2015-

2018 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Protokollsutdrag 2015-02-03 § 10 Återremiss – Remissvar – Motion av Centerpartiets 

fullmäktigegrupp ”Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst” 

Protokollsutdrag 2015-02-03 § 8 Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet 

mandatperioden 2015-2018 

Äldreomsorgsnämnden 

Protokollsutdrag 2014-12-10 § 109 Återremiss – Remissvar – Motion av Centerpartiets 

fullmäktigegrupp ”Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst” 

Protokollsutdrag 2015-01-27 § 4Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet  

Övrigt 

2015-03-27 Fax från Inger Lundh, kontaktperson i Södertälje för Elöverkänsligas förening i 

Södra Storstockholm - Yttrande avseende förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram 

2015-2018 

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet tackar för informationen.  
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§ 20 Budgetuppföljning 

Samordnaren redogör för rådets budget för perioden jan-feb 2015. Hittills har rådet ett överskott 

på cirka 24tkr. Överskottet beror troligtvis till stor del på att arbetsgrupperna inte kommit igång 

ordentligt.  

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet tackar för informationen.  

 

 

 

§ 21 Övrigt 

Inga övriga frågor anmäls.  


