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§ 12 Val av ordförande 

Ordförande Heli Kärkkänen (S) och vice ordförande Bengt Adamsson närvarar inte vid dagens 
rådsmöte och i enlighet med nämndernas reglemente om att äldste ledamot tjänstgör vid 
ordförandenas förfall så träder Anders Nordström (ordinarie ledamot för strokeföreningen) in 
som tillförordnad ordförande. I enlighet med nämndernas reglemente kan rådet sedan välja en 
ny ordförande att tjänstgöra, rådet föreslår Bengt Johansson (S) till att vara tjänstgörande 
ordförande vid dagens rådssammanträde. 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet väljer Bengt Johansson (S) till tjänstgörande ordförande vid dagens rådssammanträde. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-22 
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Närvarande 

Ledamöter Bengt Johansson (S), tjänstgörande ordförande§§ 13-24 
Margareta J onze (V) 
Eva-Lotta Pettersson (MP) 
Kristian Hjertkvist (M) 
Ingrid Ahlman (KD) 
Anna Limell (HSO) 
Bert-Inge Nilsson (HSO) 
Anders Nordström (HSO), tjänstgörande ordförande§ 12 
Arne Forsberg (HSO) 
Lars-Åke Gustavsson (HSO) 
Eva Molnar (HSO) 
Sevina Salci (HSO) 
Oya Tahan (HSO) 
Liiza Pettersson (HSO) 
Åsa Werner (HSO) 
Anna Ingebrigtsen (HSO) 
Göta Malm (HSO) 
Håkan Hedlund 

Övriga Lenita Granlund, socialdirektör 
närvarande 

Charlotte Fagerstedt, utredare social- och omsorgskontoret 
David Strömberg, kommunalrådssekreterare 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-22 
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§ 13 Fastställande av dagordning 

Ändringar i dagordningen 
Inkomna meddelanden läggs till som ett eget ärende innan övrigt. 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet fastställer dagordningen med ovanstående tillägg. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-22 
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§ 14 Socialdirektören informerar 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdirektör Lenita Granlund redogör kort för social- och omsorgskontorets organisation, 
svarar på frågor samt diskuterar tillsammans med rådet olika områden inom social- och 
omsorgskontorets område. 

1. Vad är din syn på kommunala handikapprådet och hur skulle du vilja använda rådets 
kunskap i ditt fortsatta arbete? 
Granlund svarar att rådet är mycket viktigt för kontoret, dels utifrån den demokratiska 

processen men också i och med de kunskaper som rådet besitter. Hon hoppas att arbetet 

med att låta ärenden passera rådet innan nämnderna fortsättningsvis ska fungera bra. 

2. Vad ser du som fördelar och nackdelar med sammanslagningen av psykosöppenvårdens 
rehabiliteringsenheter (gårdarna)? 
Det är nödvändigt att sammanslagningen genomförs, det har blivit mycket färre 

personer som besöker gårdarna och man måste därför slå samman gårdarna.för att 

kunna säkerställa en god kvalitet. Granlund har full förståelse för att 

sammanslagningen kan väcka känslor. 

3. Personer med funktionsnedsättningar lever allt längre, har kommunen någon plan för 
detta och hur ser den i så fall ut? 
Kontoret har med i beräkningen att personer med funktionsnedsättning kan komma att 

vara i behov av en annan typ av dagligverksamhet i och med att man blir äldre. 

4. Hur f'angar kommunen upp flyktingar med funktionsnedsättningar? 
Kommunen har ingen direkt riktad information men när en person går in i sin etablering 

får de information om hur det svenska samhället fungerar och kan sen ansöka om de 

behov som de behöver. Anna Ingebrigtsen föreslår att kontoret kan höra av sig till rådet 

för att leda flyktingar med funktionsnedsättning till rätt organisationer, Granlund tackar 

för en mycket bra ide. 

5. Vilken fråga känns mest relevant just nu? 
Att kommunen känns attraktiv som arbetsgivare. 

Rådet tackar Lenita Granlund för informationen. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-22 



Sammanträdesprotokoll I 2017-04-11 I Södertälje kommun I Kommunala handikapprådet 

§ 15 Information om arbetet med en fördjupad boende
och dagligverksamhetsplan 

Sammanfattning av ärendet 
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Charlotte Fagerstedt, utredare vid social- och omsorgskontoret beskriver arbetet med en 
fördjupad boende- och daglighetsverksamhetsplan. Arbetet består nu av att en arbetsgrupp på 5 
personer har genomfört intervjuer med elever i gymnasiesärskolan, lärare, föräldrar och 
gruppchefer på myndigheten. Vid intervjuer med eleverna har man ställt frågan om hur man har 
tänkt sig att man vill bo eller vad man vill arbeta med i framtiden, generellt så ser man att 
ungdomarna pratar mer om sysselsättning än om boendefrågan. Föräldrarna tänker sig bostad 
med särskild service för sina barn. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sina intervjuer med olika 
grupper under maj, till exempel kommer man att rikta in sig på målgruppen 25-30 år i daglig 
verksamhet för att få en bild av deras föreställningar om framtida boendeform. Fagerstedt 
efterlyser ytterligare möte med kommunala handikapprådets arbetsgrupper för att få rådets 
synpunkter och kunskap. 

Rådet tackar Charlotte Fagerstedt för informationen. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-22 
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§ 16 Budgetprocessen i Södertälje kommun 

Sammanfattning av ärendet 
David Strömberg, kommunalrådssekreterare, kommunalrådskansliet presenterar 
budgetprocessen i Södertälje kommun. 
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I statsbudgeten är det framförallt de generella statsbidragen och utjämningssystemet som får 
stor påverkan på kommunernas budget. För Södertälje kommuns del så är utjämningssystemet 
mycket viktigt då man lyfter en stor del av detta i och med de sociala utmaningar som 
kommunen har. Det finns också en viss del riktade statsbidrag som kommunerna kan söka. 

Kommunens budget sätter ramarna för kommunens verksamheter, budgetens huvuddelar 
innefattar skattesats, nämndramar, investeringsbudget, taxor och avgifter samt mål och 
inriktning. Strömberg redovisar årscykeln för budgetprocessen och redovisar närmare de ovan 
nämnda huvuddelarna i budgeten. Budgeten används som ett styrdokument samt ett 
uppföljningsinstrument där man arbetar med kortsiktiga och långsiktiga mål samt med mål 
uppställda av kommunfullmäktige. 

Strömberg diskuterar tillsammans med rådet olika frågor inom budgetprocessen. 

Rådet tackar David Strömberg för informationen. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-22 
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§ 17 Miljö- och klimatprogram för Södertälje kommun 
2017-2020 

Sammanfattning av ärendet 
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Efter beslut i Hållbarhetsutskottet den 14 februari 2017 skickas nu nytt förslag till Miljö-och 
klimatprogram för Södertälje kommun 2017-2020 ut på remiss. Samtliga nämnder och råd, de 
kommunala bolagens styrelser och politiska partier inbjuds att yttra sig över förslaget. Yttrandet 
ska vara kommunstyrelsens kontor, enheten utredning och hållbarhet, tillhanda senast den 30 
april 2017. 

Ett förslag till yttrande har arbetats fram där tyngdpunkten ligger på att få in 
tillgänglighetsperspektivet i de olika målområdena samt att konsultera kommunala 
handikapprådet i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
Förslag på yttrande, daterad 2017-04-05 
Följebrev Miljö- och klimatprogram 2017-2020, daterad 2017-02-14 
Miljö- och klimatprogram 2017-2020, remissversion 
Protokollsutdrag hållbarhetsutskottet 14 feb 2017 

Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Bengt Johansson (S) yrkar på att överlämna beslutanderätten i ärendet 
till kommunala handikapprådets arbetsutskott. 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet överlämnar beslutanderätten i ärendet till kommunala handikapprådets arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 
Enheten utredning och hållbarhet, Ksk 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

QJl 2017-04-22 
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§ 18 Skrivelse angående samordnartjänsten 

Sammanfattning av ärendet 
På arbetsutskottets sammanträde 2017-03-07 beslutades det att en skrivelse skulle tas fram till 
kommunstyrelsen där kommunala handikapprådet föreslår att samordnartjänsten ska göras om 
till en heltidstjänst, där 50 % ska användas till en funktion som tillgänglighetsstrateg. 
Samordnaren fick i uppgift att ta fram ett förslag på skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Förslag på skrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2017-04-05 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet antar Skrivelse angående samordnartjänsten och skickar den vidare till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-22 
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§ 19 Skrivelse angående handikapprådets reglemente 

Sammanfattning av ärendet 
På arbetsutskottets sammanträde 2017-03-07 beslutades det att en skrivelse skulle tas fram 
angående vissa förändringar i handikapprådets reglemente. Följande föreslås: 

Punkt 3.4 Kommunstyrelsen och kommunala handikapprådet genomför en till två överläggnin
gar per år för att uppfylla skyldigheten att samverka enligt HSL, SoL och LSS med 
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar. 
Punkten har funnits med sedan reglementets början och var då aktuell på grund av de 
verksamheter som bedrevs i Jäma. Punkten i sig innebär i praktiken att kommunen tillsätter ett 
rådgivande organ för funktionshinderfrågor, med andra ord Södertälje kommuns kommunala 
handikappråd. Punkten uppfylls därmed genom att kommunen har ett handikappråd. 

Punkt 4, stycke två, bör ändras till "Mellan fem till sex ordinarie sammanträden hålls per år". 

Samtliga nämnder bör även ha med i respektive nämnds reglemente att samverkan ska ske med 
kommunala handikapprådet. 

Beslutsunderlag 
Förslag på skrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2017-04-05 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet antar Skrivelse angående handikapprådets reglemente och skickar den vidare till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum An slagsdatum Utdragsbestyrkande 

-·111 J ~ 2017-04-22 

I / 
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§ 20 Ärendeuppföljning 

Bes I utsu nderlag 
Ärendebalans, daterad 2017-04-05 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet antar ärendebalansen. 

Anslagsdatum 

2017-04-22 

12 (16) 

Utdragsbestyrkande 
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§ 21 Information från arbetsgrupper 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsgrupp 1 
Ingen ny information utöver den som nämnden tagit del av i redan utskickade handlingar 2017-
04-04. 

Arbetsgrupp 2 
Arbetsgrupp 2 har besökt ett antal särskolor och särskolegymnasium, man har sedan 
sammanställt synpunkter från arbetsgruppen efter studiebesöken och, i ett möte med 
resurscentrum, överlämnat denna sammanställning. Arbetsgruppen har fått tips på flera platser 
att besöka, studiebesöken är ett pågående arbete. 

Arbetsgrupp 3 
Ingen ny information utöver den som nämnden tagit del av i redan utskickade handlingar 2017-
04-04. 

Arbetsgrupp 4 
Ingen ny information utöver den som nämnden tagit del av i redan utskickade handlingar 2017-
04-04. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

/(o) 2017-04-22 

I 
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§ 22 Budgetuppföljning 

Sammanfattning av ärendet 
Rådet har t.o.m. mars förbrukat 23,2 % av den totala budgeten, vilket motsvarar 147,6tkr, av 
totalt 635tkr. 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet godkänner budgetuppföljningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-04-22 
Utdragsbestyrkande 
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§ 23 Inkomna meddelanden 

Följande meddelanden har inkommit: 

Omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag 2017-03-02 § 18 K valitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse 2016 

Protokollsutdrag 2017-03-02 § 16 Handlingsplan för digitalisering inom socialtjänsten 2017-
2018 

Protokollsutdrag 2017-02-02 § 7 Uppföljning för verksamhet inom omsorgen 2017-2019 

Socialnämnden 

Protokollsutdrag 2017-03-06 § 22 Handlingsplan för digitalisering inom socialtjänsten 2017-
2018 

Äldreomsorgsnämnden 

Protokollsutdrag 2017-03-06 § 23 Handlingsplan för digitalisering 

Kommunala handikapprådets beslut 
Rådet godkänner redovisningen av inkomna meddelanden. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-22 
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§ 24 Övrigt 

Inga övriga frågor anmäls. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-22 


