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Närvarande 

Ledamöter 

>- -------

Övriga närvarande 

Justerandes signum 

------- - - - ---- ---- --- -

Heli Kärkkäinen (S) ordförande 
Anna lngebrigtsen (HSO) vice ordförande, närvaro via Skype 
Kristian Hjertkvist (M), närvaro via Skype 
Eva-Lotta Petterson (MP), närvaro via Skype 
Sevina Salci (HSO), närvaro via Skype 
Stefan Johansson (HSO), närvaro via Skype 
Christina Corbell (HSO), närvaro via Skype 
Eva Molnar (HSO) 
Anna Limell (HSO), närvaro via Skype 
Åsa Werner (HSO), närvaro via Skype 
Sten Lundin (HSO) 

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S) i Södertälje, närvaro via Skype 
Nasif Kasarji, kommunalrådssekreterare (S) i Södertälje, närvaro via Skype 
David Winerdal, kommunalråd (KD) i Södertälje, närvaro via Skype 
Lars Greger, kommunalråd (MP) i Södertälje, närvaro via Skype 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2020-11-17 
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§ 69 Fastställande av dagordning

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet fastställer den utsända dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2020-11-17 
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§ 70 Diskussion med majoriteten

Sammanfattning av ärendet 

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), David Winerdal, kommunalråd (KO) och Lars Greger, 

kommunalråd (MP) deltar på rådsmötet för att informera om tillgänglighetsfrågorna i majoritetens förslag 

till budget 2021-2023. 

Boel Godner (S) inleder med att berätta att en stor del av det presenterade budgetförslaget handlar om 

att stärka upp äldreomsorgen och skolan. Prioriteringar görs också för att Södertälje ska expandera som 

stad. Under perioden planeras det för både ett nytt vård- och omsorgboende och ett nytt gruppboende 

för LSS. Strävan är att Södertälje som kommun ska bli mer och mer tillgänglighetsanpassat och allt som 

byggs nytt är tillgänglighetsanpassat. 

Inom äldreomsorgen så har kommunen en egen undersköterskeutbildning, för att kunna genomföra 

utbildningen krävs en viss nivå i svenska. För de personer som inte uppfyller språkkravet erbjuder 

kommunen språkundervisning för att förbättra möjligheterna att starta och fullfölja utbildningen. 

Södertälje vill ligga i framkant när det gäller arbetssituationen inom äldreomsorgen. 

David Winerdal (KO) delger nämnden kring det kulturpaket som presenterades i budgeten. Det är ett 

viktigt och angeläget paket som sätter fokus på barn och unga. Bland annat avsätts 3 mkr till 

sommarlovsaktiviteter. Medel ges också till Kultur 365 för att kunna jobba med kultur riktad till äldre. 

Torekällberget ges i budgetförslaget investeringsmedel för att bland annat förbättra tillgängligheten. 

Lars Greger (MP) informerar kring budgetförslagets stora satsning på naturvärden, bland annat riktas 

fokus mot den fysiska tillgängligheten i kommunens naturreservat och Naturskolans verksamhet 

prioriteras. 

Ordförande Hel i Kärkkäinen (S) lyfter frågan om psykisk ohälsa under pandemin och ger ett medskick till 

gruppledarna att ta detta i beaktning då det är stora grupper som riskerar psykisk ohälsa i samband med 

det osäkra läget som rådet under pandemin. Inte minst riskerar den psykiska ohälsan att öka för 

personer med funktionshinder. 

Boel Godner (S) svarar att det finns en medvetenhet kring detta och att problematiken är möjlig att 

överskåda hos de grupper som redan finns inom socialtjänsten men att det är svårare att få en bild av 

omfattningen hos de som inte tidigare har fått stöd hos socialtjänsten. 

Under pandemin har medel getts till skolhälsan för att arbeta med barns och ungas psykiska ohälsa. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 71 Information från arbetsgrupper

Arbetsgrupp 1 har ingenting att delge rådet. 

Arbetsgrupp 2 har jobbat med att sammanfatta yttranden. 

Arbetsgrupp 3 har inte haft några särskilda uppgifter sedan utbrottet av Covid-19. Eva-Lotta Pettersson 

(MP) lyfter att rådet bör vara uppmärksam på när gymnasieutredningen blir klar då det kan finnas delar i 

den utredningen som berör rådet. 

Arbetsgrupp 4 har liksom arbetsgrupp 2 arbetat med att sammanfattat yttranden för rådets räkning. 

Arbetsgruppen bifogar också mötesanteckningar från möte och visning av Hölö bibliotek inför 

ombyggnad (2020-10-13), mötesanteckningarna biläggs protokollet, se bilaga§ 71. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdrags bestyrkande 
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2020-11-17 
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§ 72 Information från samordnaren

Sammanfattning av ärendet 

Ingen information från samordnaren. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2020-11-17 
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§ 73 Ärendebalans

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden går inte igenom ärendebalansen vid detta rådsmöte. Ärendebalansen mailas till rådets 

ledamöter. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 7 4 Namnändring för kommunala
handikapprådet

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet begär härmed att kommunfullmäktige beviljar att en namnändring görs till Kommunala 

funktionshinderrådet, KFR. 

Sammanfattning av ärendet 

I december 2018 reviderades reglementena för Kommunala handikapprådet, KHR. Det framgår att det 

inte rådde full enighet om namnbytet då vilket gjorde att benämningen "Kommunala handikapprådet" 

kvarstod. Kommunala handikapprådet är eniga och begär härmed att Kommunfullmäktige beviljar att en 

namnändring görs till Kommunala funktionshinderrådet, KFR. 

Samordnaren får i uppdrag att förbereda underlag som behövs för att namnbytet ska kunna genomföras. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Verksamhetsplan

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet bordlägger verksamhetsplanen till nästkommande rådsmöte. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2020-11-17 
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§ 76 Verksamhetsberättelse

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet beslutar att samordnaren ges i uppdrag att skicka ut frågor som underlag för 

verksamhetsberättelsen, frågorna skickas ut vid årsskiftet och ska vara samordnaren tillhanda senast 

den 5 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelsen grundar sig på frågor som respektive sammankallande till arbetsgrupperna 

svarar på. Frågorna sätts ihop och skickas ut av samordnaren. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2020-11-17 
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§ 77 Sammanträdesplan 2021

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet antar förslag på sammanträdestider 2021.

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdestider 2021:

Arbetsutskottet, tisdagar kl. 9.30-12.00 

19 januari, 20 februari, 23 mars, 20 april, 25 maj, 17 augusti, 28 september, 19 oktober, 23 november

KHR:s sammanträden, tisdagar kl. 14.00-16.00

9 februari, 6 april, 8 juni, 21 september, 16 november, 14 december.

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdestider 2021

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2020-11-17
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§ 78 Yttranden för godkännande

Kommunala handikapprådets beslut 

Rådet godkänner redovisade yttranden. 

Sammanfattning av ärendet 
För kännedom redovisas yttrandena som kommit från rådet under året. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över plan för daglig verksamhet 2020-2022, 2020-06-03 

Yttrande över Taxor och avgifter inom omsorgsnämndens verksamheter 2021, 2020-08-13 

Yttrande över Folkhälsostrategi Södertälje kommun 2021-2024, 2020-09-10 

Yttrande över Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2023, 
2020-10-08 

Yttrande över Avfallsplan 2030, 2020-10-20 

Yttrande över Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen del 1 & 2 SOU 2018:88, 2020-
10-23

Justerandes signum Ans lagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Övrigt

Ordförande Heli Kärkkäinen (S) informerar rådet om att: 

• Samordnare Susanna Råberg Affre ska sluta sin tjänst som samordnare för KHR och KPR och

att rekryteringen av en ny samordnare är igång.
• Tillgänglighetsutmärkelsen 2019 med största sannolikhet kommer att delas ut den 27 november

2020. I och med de nya restriktionerna som regeringen just införde kopplat till Covid-19 så är det

osäkert huruvida prisutdelningen kan äga rum. Telge SIBK innebandyklubb (Hammers black)

tilldelas tillgänglighetspriset 2019.
• Samordnaren får i uppdrag att ta fram underlag för nomineringar av tillgänglighetsutmärkelsen

2020.

Åsa Werner (HSO) lyfter frågan om de digitala plattformarnas tillgänglighet och menar att det finns andra 

plattformar som fungerar bättre än Skype ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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Möte och visning av Hölö bibliotek inför ombyggnad 
13/10 2020 

Eva Molnar och Margareta Jonze från handikapprådet och Cecilia von Strokirch från biblioteken i 

Södertälje. 

Vi tittade på bifogade ritningar och pratade igenom de förbättringar av lokalen som planeras. 

Cecilia berättade 

1. Det kommer att bli en ny entre i markplan till biblioteket för att man ska slippa både hiss och

att gå igenom skolan för att komma in. Entren kommer att vara tydligt uppmärkt med

ljusskylt så att man kan orientera sig från parkeringen till biblioteket.

2. Befintliga nivåskillnaderna i rummet kommer att tas bort.

3. Entren kommer innehålla anslagstavla för lokala föreningar.

4. lnformationsdisken där personalen sitter kommer att var i närheten av entren så att den som 

besöker biblioteket snabbt kan få kontakt med personal.

5. Biblioteket kommer att erbjuda tjänsten meröppet en möjlighet för registrerade

bibliotekskortsinnehavare att kunna gå in i biblioteket utan att det är bemannat. Ökar

tillgängligheten mornar och kvällar.

6. Det kommer att bli tre nödutgångar. En i glaspartiet ovanför trappen direkt ut på skolgården.

En genom den nya entren och en till det trapphus/brandcell som ligger bredvid RWC på

ritningen.

7. Belysningen kommer att bytas ut liksom taket. Det blir en modern och effektiv

allmänbelysning som kompletteras med riktade spottar för bokhyllorna.

8. Ett enhetligt tak kommer att skapa en bättre ljudmiljö.
9. Vi kommer köpa in mobila hörselslingor till mötesrum och informationsdisk.

10. Vi kommer att köpa nya hyllor och placera så mycket media som möjligt en bit ovanför mark

och inte för högt för att nå. Vinklat nedre bokhylleplan för att göra det tydligare att läsa.

Tydlig skyltning av media och avdelningar.

11. Biblioteket kommer att börja med genre-utbrytningar istället för det traditionella SAB

systemet. Vi tror att det kommer göra det lättare för alla att hitta den media men är

intresserad av.

Eva och Margaretas feedback 

12: Det är mycket viktigt att få till en RWC. 

13. Det är viktigt att personalen får en bra arbetsmiljö.

14. För personer med neuropsykiska-nedsättningar behöver ha larmfria miljöer, så

grupprummen är välkomna.

15. Grupprummen har också betydelse för att göra lokalerna flexibla och användbara för många

verksamheter t.ex. politikernas möten.

16. Anslagstavlan kan med fördel kompletteras med broschyrställ för föreningars foldrar.

17. Pallar med hjul för att nå låga hyllor.

18. Golvstråk för syn-nedsatta. Förslag på vad som bör märkas upp är utrymningsvägar, toalett,

information, mötesrum

19. Efterlyser en kartläggning av handikapparkeringsplatser i anslutning till bibliotekets nya

entre. Idag finns 1.

Skickar med ritning och utomhus bild. Möbleringsplanen är inte den slutgiltig. 
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