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ITorsd~gen de~ 15 april2014, kl. 13.00-17.00, sal Demokrati, plan l, stadshuset
ILedarnöter
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:Robert Ask (S), ordförande
1

.I: Caisa Ekstrand (M)
Olle Ericsson
1Bengt Adamsson, vice ordförande
!Lennart Andersson
linger Lundh
Lars-Åke Gustavsson
Margareta Jonze (V)
Yvonne Gillner
Ann-Louise Östling-Lind (S) (anmäld frånvaro)
!Roland Håkansson (MP)
lsusanne Klavbäck (anmäld frånvaro)
love Björklund
;
'Nina Jönsson (anmäld frånvaro)
Anna lngebrigtsen
Fredrik Skoog
Mattias Göransson (FP) (anmäld frånvaro)
Debora Josefsson Liljebrink (KD)
Bert-Inge Nilsson
Iövriga närvarande

Redovisas på nästa sida.
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Val av justerare
KHR:s beslut

Rådet beslutar att utse Lennart Andersson (HSO) till att justera dagens protokoll.
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Godkännande av dagordning
Robert Ask hälsar alla välkomna till rådsmötet.
Caisa Ekstrand (M) påpekar att punkten Föregående protokoll stående ska ligga
som punkt nummer 4 efter godkännande av dagordning.
Tillkommande ärenden

Yvonne Gillner för upp en övrig fråga till§ 27
•

Information om Pilkrogen i Järna

Debora Josefsson-Liljebrink för upp en övrig fråga till§ 27
•

Information om inbjudan till event

Ove Björklund för upp en övrig fråga till§ 27
•

Hörslingor

KHR: s beslut

Rådet godkänner dagordningen med ovanstående tillkommande ärenden och
ändringar.

Utdragsbestyrkande

l

södertälje kommun

Sammant rädesprotokoll

2014-04-15

Kommunala handikapprådet

§ 17

5 (15)

Information från Boel Godner
Kommunstyrelsens (KS) ordförande Boel Godner (S) ger rådet allmän information
från kornmunstyrelsen och dess arbete med frågor som rör rådet samt poängterar att
KHR:s frågor är extra viktiga i och med den LSS utredning som har gjorts, KS tar
utredningen på mycket stort allvar. Godner svarar på de frågor från rådet som finns
med i kallelsen.
KHR:s beslut

Ordförande Robert Ask (S) tackar Boel Godner (S) för informationen.
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Information från utbildningsdirektören
Utbildningsdirektör Peter Fredriksson presenterar sig och ger rådet allmän
information om läget i kommunen samt svarar på de frågor från rådet som finns
med i kallelsen.
KHR: s beslut

Ordforande Robert Ask (S) tackar Peter Fredriksson for informationen.

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsplan 2014
Ordförande Robert Ask (S) föreslår en ändring på sidan 5 under den första
förändringsåtgärden, åtgärden ska lyda Minst en träff med sammankallande,
kontorsombuden och andra relevanta utredare i kommunen anordnas under året.
Vice ordförande Bengt Adamsson (HSO) samt Caisa Ekstrand (M) bifaller
ordförandens förslag.
KHR:s beslut

Rådet beslutar att anta verksamhetsplan 2014 - kommunala handikapprådet, med
den ändring som ordförande föreslagit.

Utdragsbestyrkande
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Tillägg kommunala handikapprådets arbetsordning
Kommunala handikapprådet i Södertälje har behov av att lägga till ett antal punkter
i sin arbetsordning. Tilläggen ska tjäna till att underlätta förfarandet inom rådet vad
gäller yttranden och skrivelser som rådet lämnar ifrån sig. stadskansliet har i samråd
med ledamöterna arbetat fram följande 4 förslag till tilläggspunkter:
l. Underlag till yttranden/skrivelser arbetas fram i arbetsgrupperna och går
genom samordnaren för redigering. Yttrandet/skrivelsen undertecknas av
rådets ordförande och en HSO-ledamot från den arbetsgrupp som arbetat
fram materialet. Om ingen arbetsgrupp har arbetat fram underlag till
yttrande/skrivelse så uppdras samordnaren, efter direktiv från ordföranden
samt vice ordföranden, att göra så. Ett sådant yttrande ska godkännas samt
undertecknas av ordförande samt vice ordförande.
2. Vid brådskande ärenden delegerar rådet åt ordföranden samt vice
ordföranden att tillsammans besluta på rådets vägnar. Denna beslutanderätt
förutsätts användas restriktivt och sådana beslut ska anmälas vid rådets nästa
sammanträde.
3. Rådet kan besluta att delegera rätten att uttala sig på rådets vägnar i ett visst
ärende till en eller flera arbetsgrupper.
4. Om en ledamot i rådet inte ställer sig bakom rådets beslut till
yttrande/skrivelse så kan denna reservera sig till protokollet.
Punkt nr l förslås läggas efter punkt nr 4 i den nuvarande arbetsordningen.
Punkt nr 2 föreslås läggas efter punkt nr 7 i den nuvarande arbetsordningen.
Punkt nr 3 föreslås läggas efter tilläggspunkt nr l , efter punkt nr 4 i den nuvarande
arbetsordningen.
Punkt nr 4 föreslås läggas efter punkt nr 8 i den nuvarande arbetsordningen.
KHR:s beslut

Rådet beslutar att lägga ovanstående 4 punkter till sin ordinarie arbetsordning i den
ordning som ovan föreslås.

Ajournering

Ordförande Robert Ask ajournerar mötet under 30 minuter.
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Information från samordnaren/meddelanden
Samordnaren ger information om ombudskonferensen som ska äga rum den 14 maj
2014.
Samordnaren ger information om att Verksamhetsberättelse 2013 -kommunala
handikapprådet nu är antagen. Verksamhetsberättelsen finns med i kallelsen för
kännedom.
Samordnare informerar att Telge Bostäder har ansökt om stöd från Boverket för
inventering av fysisk tillgänglighet i kommunala bostäder. Stödet ska uppgå till den
beräknade kostnaden för inventeringen. Nivån på stödet ska anpassas till
omfattningen av inventeringen. Stödet rar dock inte överstiga 500 000 kronor per
stödmottagare.
Samverkansgruppen för tillgänglighet genomförde den l 0/4 en intern
utbildningsdag för chefer och anställda inom kommunen. Man gav information om
FN s standardregler gällande tillgänglighet, samhällsbyggnadskontoret informerade
om vilka regler som gäller vid byggnation av gator och torg ur en
tillgänglighetssynpunkt Samordnare för KHR informerar rådet om
utbildningsdagen. Närvarande från kommunala handikapprådet var Anna
lngebrigtsen och Margaretha Jonze, ledamöterna fungerade som funktionärer när
deltagama gjorde några rullstols- och synskadadeövningar. Anna lngebrigtsen
tillägger att det var väldigt få närvarande men att tillgänglighetsutbildningen ska
hållas igen i december.
Samordnaren informerar om ett möte gällande tillgänglighetsdatabasen som ägt rum
mellan Roger Svanborg som är enhetschef för utredning och hållbarhet och
arbetsgrupp l.
Meddelande/protokollsutdrag
Inga inkomna
KHR: s beslut

Rådet tackar för informationen.
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Arbetsgrupperna arbetar
Arbetsgrupperna har under tidigare ajournering arbetat under 30 minuter.
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Information frän arbetsgrupperna
Arbetsgruppen för stadsbyggnad och teknisk nämnd

Ingen ytterligare information förutom de minnesanteckningar som skickats ut med
kallelsen ges från arbetsgruppen.

Arbetsgruppen för social- och omsorgsnämnd

Ingen ytterligare information förutom de minnesanteckningar som skickats ut med
kallelsen ges från arbetsgruppen.
Arbetsgruppen för ut bildnings- och arbetslivsnämnd

Ingen ytterligare information förutom de minnesanteckningar som skickats ut med
kallelsen ges från arbetsgruppen.
Arbetsgruppen för kultur- och fritidsnämnd

Ingen ytterligare information förutom de minnesanteckningar som skickats ut med
kallelsen ges från arbetsgruppen.
Arbetsgruppen för kommundelsnämnderna

Ingen ytterligare information förutom de minnesanteckningar som skickats ut med
kallelsen ges från arbetsgruppen.

Utdragsbestyrkande
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Föregående protokoll
Föregående protokoll

Kommunala handikapprådet sammanträdesprotokoll2014-02-20
Kommunala handikapprådet Arbetsutskottet sammanträdesprotokoll 2014-03-18
Kommunala handikapprådet Arbetsutskottet sammanträdesprotokoll
2014-02-13 (utdelat på bordet.)
Caisa Ekstrand vill ha en redovisning av hanteringen av yttrande från AU gällande
LOU som enligt ledamoten drogs tillbaka på uppdrag av ordföranden.
KHR:s beslut

Rådet beslutar att godkänna redovisningen av de tre föregående protokollen med
tillägg att en redovisning av hanteringen av yttrandet gällande LOU från
arbetsutskottet kommer rådet till handa.
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Ärendebalans
Caisa Ekstrand (M) tar upp frågan om uppföljning av handikappelitiska programmet
i nämnderna, uppföljning ska ses över.
KHR: s beslut

Rådet godkänner ärendebalanslistoma.
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Inlämnade yttranden- för kännedom
Samhällsbyggnadskontoret-Avfallsplan 2015-2020, 2014-03-17
Kommunstyrelsen- Yttrande över Biblioteksplan för Södertälje kommun,
2014-02-20
Telge Fastigheter- Handikappentren i Södertälje stadshus, 2014-04-07 (utdelat på
bordet)
Arbetslivskontoret-Dags att öka möjligheterna till arbete för personer med
funktionsnedsättning, 2014-04-07 (utdelat på bordet)
KHR:s beslut

Rådet godkänner redovisningen av yttrandena.

Utdragsbestyrkande

södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-04-15

Kommunala handikapprådet

§ 27

15 (15)

Övrigt
Information om Pilkrogen i Järna

Yvonne Gillner tar upp frågan om Pilkrogsviken i Järna som har ett
handikappanpassat fågeltorn. Ledamoten har kontrollerat tornet och kan konstatera
att handikappanpassningen lämnar en del att önska, framförallt saknas sittplatser på
den ca 150m långa promenadsträckan till fågeltornet Efter kontakt med ansvarig
tjänsteman ska man se över att sätta in ett antal bänkar, kontoret ska återkoppla till
ledamoten som informerar nämnden när hon fått svar.
Inbjudan till event

Debora Josefsson-Liljebrink informerar rådet om en inbjudan till eventet European
Song festival i konserthuset i Stockholm den 2 maj.
Hörslingor

Ove Björklund informerar om hörslingor, ledamoten har varit i kontakt med
Hörsam, finns normer för offentliga miljöer, rådet borde ta kontakt med Hörsam för
att åka och se olika möjligheter.
Ordförande Robert Ask (S) avslutar mötet och önskar alla en trevlig påsk.
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