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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2015-11-19 

KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 

 

Tid Onsdagen den 18 november kl. 13.00-14.40 
Plats Södertälje stadshus, sal demokrati, plan 1. 

 

Justering 

Justering,  
tid och plats Torsdagen den 26 november 2015, Södertälje stadshus 

Sekreterare Yessica Garcia  Paragraf 36-43 

Ordförande Heli Kärkkäinen (S) Paragraf 36-43 

Justerare Debora Josefsson (KD) Paragraf  36-43 
 

  

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum 2015-09-22 

Anslaget sätts upp 2015-10-07 Anslaget tas ned 2015-10-25 

Förvaringsplats för protokoll Stadskansliet 
Underskrifter 
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Närvarande 

Ledamöter Heli Kärkkäinen (S), ordförande 
Eva-Lotta Pettersson (MP) 
Debora Josefsson (KD) 
Kristian Hjertkvist (M) 
Bengt Adamsson (HSO), vice ordförande 
Inger Lund (HSO) 
Bert-Inge Nilsson (HSO) 
Lars-Åke Gustavsson (HSO) 
Eva Molnar (HSO) 
Anna Ingebrigtsen (HSO) närvarande §40-43 
Fredrik Skoog (HSO) 
Sevina Salci (HSO) 
Arne Forsberg (HSO) 
Göta Malm (HSO) 
Oya Tahan (HSO) 
Anders Nordström (HSO) 

Övriga  
närvarande 

Susanne Larsson, kommundoktorand social- och omsorgskontoret §38 
Yessica Garcia, vik. samordnare 
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§ 37 Fastställande av dagordning 

Utgående ärenden 
Information från samhällsbyggnadskontoret utgår. Ärendet ersätts av information om tjänsten 
som kommundoktorand. 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet fastställer den utsända dagordningen med ovanstående ändring. 

 

  



Sammanträdesprotokoll | 2015-11-18 | Södertälje kommun | Kommunala handikapprådet 

 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

 2015-11-27  
 

5 (10) 

§ 38 Information om tjänsten som kommundoktorand  

Sammanfattning av ärendet 
Från januari 2015 har Södertälje en kommundoktorand från Institutionen för Socialt arbete i 
samarbete med Ersta Sköndal Högskola. Tjänsten som kommundoktorand innebär att undersöka 
och dokumentera flera forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) som genomförs i 
kommunen samt att göra egna verksamhetsgranskningar. Susanne Larsson som är 
kommundoktorand jobbar 75 % i Södertälje kommun, främst inom LSS-området, inom utförar- 
samt handläggarsidan. Forskningen som görs nu i samband med avhandlingen syftar till att se 
kopplingen mellan kommunens riktlinjer och hur det ser ut i praktiken. Susanne Larsson 
informerar rådet om några utvecklingsområden som har identifierats inom handläggar- och 
utförarsidan: 

• Kopplingen mellan de målen som skrivs i genomförandeplanen och det som skrivs i 
journalerna bör öka och dokumentationen bör bli bättre.  

• Kommunikationen bör förbättras och informationen som går till brukarna inom LSS bör 
konkretiseras för att säkerställa att personen får korrekt insyn och information om de 
insatser som beslutas om.  

• Det är även viktigt att öka sammarbetet mellan den som beslutar insatser och de som 
utför tjänsten.  

Målet som vill uppnås är kvalitetssäkrade verksamheter, kompetenta och välmående chefs- eller 
arbetsgrupper och en omsorg grundad på LSS intentioner om jämlikhet, delaktighet och 
inflytande.  

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet godkänner informationen. 
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§ 39 Ärendeuppföljning 

Beslutsunderlag 
Ärendebalans 2015-10-23 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet godkänner ärendebalansen.  
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§ 40 Information från arbetsgrupper  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgrupperna gör en sammanställning av aktiviteterna som genomfördes under månaden: 

Arbetsgrupp 1-Fysisk tillgänglighet 

Gruppen har träffat samhällsbyggnadskontoret och fått information om ombyggnationen av 
gågatan och andra projekt som är på gång. Eva Molnar (HSO) berättar även att gruppen har 
yttrat sig avseende detaljplaner som samhällsbyggandskontoret har remitterat. 

Arbetsgrupp 2- social- och omsorg 

Anna Ingebrigtsen (HSO) informerar om ett möte med social- och omsorgskontoret angående 
ombyggnationen av Oxbackshemmet. 

Arbetsgrupp 3- Utbildning 

Gruppen fick en rundtur i Björkens förskola. Verksamheten är nyinflyttad och håller fortfarande 
på att packar upp. De hade varit tvungna att flytta ut pga. vattenskador. 

Gruppen besökte även Resurscentrum, där de fick en presentation och information om deras 
uppdrag. Verskamheten har 48 anställda. Det är bl.a. specialpedagoger, psykologer, 
mobilaskolteam och skolsköterskor.  

Ett annat besök som genomfördes var till Täljegymnasiet. Gruppen fick en rundtur och det 
besökte även idrottshallen på Täljegymnasiet. Några åtgärder som behövs är att bygga om 
förutrymme till rullstolar samt en hiss. Även en uppställningsplats ute för rullstolar i fall brand 
skulle ske. 

Vidare informerar Eva-Lotta Pettersson (MP) att gruppen träffade utbildningskontoret för att gå 
igenom riktlinjerna för inne- samt utemiljö för förskola/skola. Gruppen nämnde bland annat att 
det skulle vara bra med tydlighet kring stycket om allergi avseende vilka träd och buskar som 
kan medföra risk för allergier. 

Arbetsgrupp 4- Kultur och hållbarhet 

Arbetsgrupp 4 informerar om ett möte där det diskuteradess om den kommande 
Kringelfestivalen. Gruppen anser att det är positivt att kommunala handikapprådet deltar och att 
KHR bör införa prova-på aktiviteter för att belysa fysiska problem i samband med dagen. 

Underlag 
Minnesanteckningar från arbetsgrupperna 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet godkänner informationen. 
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§ 41 Information från samordnare/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 
Det förekommer ingen information från samordnaren 

Meddelanden/ anmälningsärenden  
Protokollsutdrag 2015-09-28 Kommunfullmäktige § 165 Folkhälsoprogram för barn och unga 
2015-2018 Dnr KS 14/271 
 
Protokollsutdrag 2015-09-28 Kommunfullmäktige § 167 Strukturplan för biblioteken Dnr KS 
15/64 
 
Protokollsutdrag 2015-09-28 Kommunfullmäktige § 168 ”Inför kravet 6 personer på 6 månader 
i hemtjänsten” Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp Dnr KS 14/100 
 
Protokollsutdrag 2015-09-30 Omsorgsnämnden § 95 Handlingsplan e-hälsa 2015-2019 Dnr 
OMS 15/022 
 
Protokollsutdrag 2015-09-30 Omsorgsnämnden § 96 Reviderade riktlinjer LSS Dnr OMS 
15/043  
 
Protokollsutdrag Omsorgsnämnden 2015-10-29 § 113 Plan för daglig verksamhet enligt LSS 
2016-2018. Dnr OMS 15/028 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Rådet godkännen anmälningsärendena/meddelandena. 

  



Sammanträdesprotokoll | 2015-11-18 | Södertälje kommun | Kommunala handikapprådet 

 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

 2015-11-27  
 

9 (10) 

§ 42 Budgetuppföljning  

Sammanfattning av ärendet 
Det förekommer inga avvikelser i kommunala handikapprådets budget. 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet tackar för informationen. 
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§ 43 Övrigt  

Det förekommer ingen övrig information. 
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