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10 Ärendelista
11 Övriga frågor

Kaffe och smörgås serveras klockan 16.30. Vid förhinder kontakta Clara
Hansson på telefon 08-530 62462 , eller via e-post
clara.hansson@botkyrka.se.
Varmt välkomna!
Ebba Östlin
Ordförande

Ann Bjellert
Handläggare

Clara Hansson
Sekreterare
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Skrivelse angående Botkyrka kommuns tillgänglighetsarbete

Förslag till beslut

Handikapporganisationernas samrådsgrupp lämnar, genom kommunala rådet för funktionshinderfrågor, skrivelse angående Botkyrka kommuns tillgänglighetsarbete till kommunstyrelsen.
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Referens

Mottagare

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Kommunstyrelsen

Skrivelse angående Botkyrka kommuns tillgänglighetsarbete
Handikapporganisationernas Samrådsgrupp lämnar genom Kommunala rådet
för funktionshinderfrågor utvecklingsförslag för kommunens tillgänglighetsarbete.
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning stadgar rätten till jämlikhet och icke-diskriminering både för flickor och pojkar,
kvinnor och män. Tillgänglig och användbar fysisk miljö är en avgörande
faktor för detta. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett
verktyg för att mäta kommunernas arbete med enkelt avhjälpta hinder.
På grund av bristande personella resurser har arbetet med att inventera och
åtgärda enkelt avhjälpta hinder tappat fart i Botkyrka. (Källa. Botkyrka MRrapport 2011)
Vi saknar ett funktionshinderperspektiv och tydligare mål för tillgänglighetsarbetet i kommunen. Vi saknar också en tydlig organisation och personella
resurser för det arbetet. Funktionshinderperspektivet innebär att, i all planering och i allt genomförande, utgå från att vi människor är olika och har olika
förutsättningar och behov. Kommunen har en tillgänglighetssamordnare. Det
är bra men den samordnaren måste ha en fungerande tillgänglighetsorganisation att samordna.
Våren 2012 redovisade SKL sin förstudie om vad som krävs för ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete i kommunerna. Slutsatserna i förstudien visar
att det finns fyra tydliga framgångsfaktorer för ett effektivt tillgänglighetsarbete. Faktorerna är:
Organisation Tydlig, centralt placerad organisation som har rätt mandat och
kompetens
Mål, styrning och uppföljning Finns lämpliga mål och frågorna är en del av
befintliga styrsystem
Motivation och engagemang Genuin övertygelse på alla nivåer om frågornas betydelse
Verktyg Effektiva verktyg som underlättar internt och hjälper leverantörer att
göra rätt från början

KOMMUNALA RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 631 88 · E-post fredrrik.kempe@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala handikapprådet

TJÄNSTESKRIVELSE
2011-06-01

Vi konstaterar tyvärr att det i Botkyrka finns brister inom alla de fyra områden som SKL betraktas som framgångsfaktorer. Att det finns en politisk förankring är grundläggande för att tillgänglighetsarbetet ska bli framgångsrikt.
Med god politisk förankring följer ofta att tillräckliga resurser avsätts och att
krav ställs på återrapportering och uppföljning.
Funktionshinderfrågor måste integreras i alla politik- och samhällsområden
och kan inte särbehandlas i särskilda strukturer eller åtgärdas genom särlösningar. Universell utformning är en stark utgångspunkt för ett tillgängligt och
användbart samhälle. Det vill säga generella lösningar som fungerar för så
många som möjligt utan speciella särlösningar. Universell utformning tar ett
vidare grepp med fokus på hela befolkningen. Vi tror också att universell utformning sätter en tydlig fokus på att behandla strukturella hinder. Otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, hanteras ofta som individuella
problem kopplade till enstaka personer/besökare/medarbetare/elever etc. I
begreppet design för alla/universell utformning ligger önskan om ett samhälle som är tillgängligt för alla, både fysiskt och socialt. Tillgängligheten
hänförs i huvudsak till den fysiska miljön, information, kommunikation, transporter samt stöd och service. Tas funktionshindersperspektivet in tidigt i olika
processer, minskar riskerna för utestängning och kostsamma åtgärder i efterhand. Det skapar en långsiktigt hållbar utveckling.
Kommunstyrelsen har satt upp målet att alla enkelt avhjälpta hinder inom de
kommunala verksamheterna ska vara borta senast år 2014. För att uppnå detta
krävs ett antal konkreta åtgärder.
•

•

•

Indikatorn i flerårsplan 2013-2016 gällande den fysiska miljöns tillgänglighet i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet är ett steg i rätt
riktning. Den kräver dock att organisationen kring och arbetet med Tillgänglighetsdatabasen, TD tillskapas och fungerar effektivt. Detta måste
få högsta prioritet eftersom det på senare tid fått stå åt sidan istället för
att utvecklas.
Återuppbyggnaden av Tillgänglighetsdatabasen kräver sakkunniga personer som på heltid enbart ansvarar för det administrativa arbetet med
Tillgänglighetsdatabasen samt leder och följer upp inventeringarna.
Detta ansvar bör ligga på flera personer. Om ansvaret ligger på enbart en
person är det risk att allt faller om den personen slutar. Det finns erfarenhet av det sedan tidigare i kommunen.
Inventeringarna kan efter kortare utbildning mycket väl genomföras av
exempelvis sommarjobbare eller personer som ingår i något arbetsmarknadspolitiskt program.
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•

•

•

•

•

Det bör också starta en tillgänglighetsgrupp inom samhällsbyggnadsförvaltningen så att de jobbar över enhetsgränserna och utbyter erfarenheter
i sitt tillgänglighetsarbete. De enheter som vi tycker ska ingå är stadsbyggnadsenheten, kart- och mätenheten, gata/park samt fastighetsenheten.
En tillgänglighetsgrupp skulle bland annat leda till ett effektivare arbete
med enkelt avhjälpta hinder. Större insyn i varandras arbete leder automatiskt till fler passa på-åtgärder. Både effektivt och ekonomiskt. Spelar
ingen roll om byggnaden är fullt tillgänglig om det inte går att ta sig dit.
En samlad kompetens från planering till slutbesiktning skapar inte heller
nya hinder under byggnationens gång.
Kommunen måste också komma igång med sitt utövande av tillsyn. Vi
kan inte vänta tills vi sopat rent framför egen dörr. Stadsbyggnadsenheten har ansvar för tillsynen vilken med fördel kan ingå i arbetet med att
bygga upp TD.
Konventionen poängterar samverkan med funktionshindersrörelsen, Artikel 4.3. Dialog måste därför hållas mellan kommunen och funktionshindersrörelsen vid större ny- och ombyggnationer. Vi vill att kommunen återinför ritningsgranskningsgruppen.
I samverkan med funktionshindersrörelsen måste också rutiner för
felanmälan av enkelt avhjälpta hinder tas fram snarast möjligt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en del av det kollektiva bemötandet. När tillgängligheten brister uppstår också brister i bemötandet. Budskapet blir då ”ni räknas inte”.
Mot bakgrund av ovansående önskar vi att kommunstyrelsen fattar beslut om
att tillskapa en fungerande struktur och sätter upp realistiska mätbara mål för
tillgänglighetsarbetet i kommunen.

Handikapporganisationernas Samrådsgrupp Botkyrka-Salem
Pelle Kölhed e.u.
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Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor noterar till protokollet att man
tagit del av nedanstående anmälda ärenden.
•
•
•

Remissvar angående idrottspolitiskt program
Remissvar angående samråd om detaljplan för område vid Rågången, 50-47 Alby, Botkyrka kommun.
Remissvar angående samråd om detaljplan för Sandstugan, Uttran,
Botkyrka kommun

På bordet:
• Information från Bosse, råd stöd och kunskapscenter
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Kultur och fritidsförvaltningen

Synpunkter på förslag till Idrottspolitiskt handlingsprogram 2012 -2016,
Botkyrka kommun
Handikapporganisationernas Samrådsgrupp har beretts möjlighet, att för
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, lämna synpunkter på Idrottspolitiskt handlingsprogram 2012-2016
Idrott, friluftsliv och motion är en av de viktigaste vägarna till gemenskap
istället för utanförskap. Delaktighet främjar hälsa. Var femte medborgare i
Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. Denna
grupp står för en stor del av samhällets samlade ohälsa. Folkhälsoinstitutets
undersökningar visar att den självskattade ohälsan är tio gånger större i denna
grupp än hos befolkningen i övrigt. Av undersökningarna framgår att den så
kallade "onödiga ohälsan" bland personer med funktionsnedsättning inte beror på funktionsnedsättnigen i sig. Den hör istället samman med upplevelsen
av utanförskap på grund av bland annat negativa attityder och bristande tillgänglighet. Åtgärder behövs alltså för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna leva ett aktivt liv och vara delaktiga i idrotts- och föreningslivet på
lika villkor som andra. Minskad ohälsa är avgörande för att Botkyrkaborna
ska må bra och dessutom bra för samhällsekonomin.
Integrering av aktiviteter för personer med funktionsnedsättning i det vanliga
idrott- och föreningslivet är därför angeläget. Barn och unga med funktionsnedsättning efterfrågar att få vara med i föreningar som är för alla. Det kräver
utbildning för ledare att kunna möta upp barn och unga med särskilda behov.
Det ställer också krav på att föreningarna aktivt arbetar med attityd- och bemötandefrågor, vilket gynnar alla oavsett funktionsnedsättning eller inte. Har
man en gång blivit negativt bemött är det oerhört svårt att komma tillbaka.
Lever man med en funktionsnedsättning finns också risk att man är extra
känslig. Det ska vara en självklarhet i de föreningar kommunen stödjer att
man jobbar efter dessa värderingar. Givetvis måste det även finnas utrymme
för föreningar som enbart riktar sig till personer med funktionsnedsättning.
Kontinuitet är extra betydelsefullt för denna målgrupp. Därför är det viktigt
att arbetet med idrott och aktiviteter riktade till denna grupp ständigt hålls vid
liv.
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Idrott- och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, exempelvis
rullstolsbasket ska finnas på platser där annan idrott utövas. Det är en förutsättning för att idrott blir till en naturlig mötesplats, både på och utanför banan, för alla medborgare oavsett funktionsförmåga. En extra effekt blir också
att allmänheten får ökad kunskap om olika funktionsnedsättningar. Botkyrka
kommun ska leva upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Det beslutade kommunfullmäktige i december 2010.
Kommunen har, enligt konventionens artikel nummer åtta, ett ansvar att öka
medvetenheten i samhället om vad det kan innebära att leva med olika funktionsnedsättningar. Konventionens artikel trettio ”Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott” tar under punkt fem upp möjligheten
för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor som andra i
rekreations- och fritidsverksamhet och idrott. Detta är viktigt för att motverka
fördomar, negativa attityder och för att förbättra bemötandet.
Ett annat utvecklingsområde är att man oavsett funktionsnedsättning kan ta
del av ett idrottsevenemang som åskådare. Det förutsätter att idrottshallar,
sportanläggningar och andra publika arenor uppfyller lagstadgade krav på
den fysiska miljöns tillgänglighet. Botkyrka kommun är ansluten till västra
Götalandsregionens Tillgänglighetsdatabas, TD. Databasen är ett effektivt
verktyg för inventering, åtgärder och uppföljning för ökad tillgänglighet. TD
är även ett effektivt verktyg för att tillhandahålla besöksinformation på kommunens webbplats. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för Tillgänglighetsdatabasen men det är viktigt att kultur- och fritidsförvaltningen samverkar i arbetet. Brist på ledsagare, syn- och teckentolkar får inte stå i vägen för
personer med funktionsnedsättning att engagera sig vid idrottsliga evenemang.
Det avsnitt i programmet som berör personer med funktionsnedsättning
”Handikappidrott som spränger gränser” är starkt fokuserat på elitidrott.
Det är viktigt att påpeka att det krävs breddidrott för att skapa en elit. För den
här gruppen används ofta olika idrotter som medel i rehabiliteringen. Vi vill
därför påpeka att idrott inte ersätter rehabilitering eller habilitering det kan
vara ett bra komplement.
Det är viktigt att det idrottspolitiska programmet verkar för att:
•
•

barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar får ett livslångt
intresse för idrott och fysisk aktivitet och därmed bidra till förbättrad
folkhälsa
öka kunskapen om handikappidrotten och verka för att skolorna i Botkyrka får relevant information om personer med funktionsnedsnedsättning

2 [3]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala handikapprådet

TJÄNSTESKRIVELSE
2011-06-01

•
•
•
•
•
•
•

bedriva rekryteringsprojekt i syfta att fånga upp personer med funktionsnedsättning och erbjuda möjligheter till idrotts- fritidsaktiviteter
verka för att handikappidrott kan utövas integrerat i ”vanliga” idrottsföreningar
samtliga offentlig miljöer som är avsedda för idrott är tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning
medel avsätts för ledsagning och assistans för att göra det möjligt för
personer med funktionsnedsättning att kunna medverka och delta i någon form i idrottslivet
motarbeta bruket av alkohol, tobak, andra droger och doping samt lära
ut ett hälsosamt levnadssätt genom idrotten
profilera Botkyrkas handikappidrott i olika sammanhang, även nationellt
underlätta förståelse och gemenskap samt främja kulturell mångfald och
motverka diskriminering.

Till sist vill vi vänligt påpeka språkbruket i programmet. Personer med funktionsnedsättning benämns i all text som personer med funktionshinder. Se Socialstyrelsens ” Funktionsnedsättning och Funktionshinder, användning av
begreppen”
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio

Handikapporganisationernas Samrådsgrupp Botkyrka-Salem
Pelle Kölhed e.u.

3 [3]

1 [1]
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
2013-01-04

Referens

Mottagare

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Samhällsbyggnadsförvaltningen

Synpunkter på detaljplan för område vid Rågången, 50-47 Alby, Botkyrka kommun
Handikapporganisationernas Samrådsgrupp har beretts möjlighet, att för
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, lämna synpunkter på program/detaljplan för område vid Rågången, 50-47 Alby
Det anges att detaljplanen har upprättats enligt Plan och bygglagen. Vi förutsätter då att man även följer de skärpta kraven i PBL. Detta gäller såväl infrastruktur och byggnader som allmänheten ska ha tillgång till.
Det anges i förslaget att planens syfte är att pröva möjligheten att tillskapa
tomter för enfamiljshus med hänsyn till befintlig bebyggelse, fornminnen och
skogsdungens rekreationsvärde.
Byggnationen avser tre olika platser helt avskilda från varandra. Den plats
som innebär den största byggnationen avser sex tomter. Benämns i planen
som ”kullen”. Denna kulle gränsar i väster till en radhuslänga om 4 hus som
är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det ställer stora
krav på att tillgängligheten inte försämras under och efter byggprocessen.
Handikapporganisationernas Samrådsgrupp Botkyrka-Salem
Pelle Kölhed e.u.
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Samhällsbyggnadsförvaltningen

Synpunkter på detaljplan för Sandstugan, Botkyrka kommun
Handikapporganisationernas Samrådsgrupp har beretts möjlighet, att för
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, lämna synpunkter på program/detaljplan för Sandstugan, Botkyrka kommun.
Det anges att detaljplanen har upprättats enligt Plan och bygglagen. Vi förutsätter då att man även följer de nya skärpta kraven i PBL och andra gällande
regelverk vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Detta gäller såväl infrastruktur och byggnader som allmänheten ska ha tillgång till.
Vi vill hänvisa till vårt tidigare yttrande Dnr: 2008:67. Vi pekar där på att
vägnätet i och till området behöver ses över och förbättras vad gäller framkomligheten. Detta gäller även gång och cykelvägar till Tumba centrum som
på flera ställen har brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Vi kan även nu konstatera att flera brister kvarstår och behöver åtgärdas.
Handikapporganisationernas Samrådsgrupp Botkyrka-Salem
Pelle Kölhed e.u.
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Ärendelista
Förslag till beslut

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor noterar följande ärenden till
protokollet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceptansen av ledarhundar i allmänna lokaler/taxi/färdtjänst. Tillgång till pälsfria centrum, äldreboenden, servicehus och LSSboenden.
Kontinuerlig utbildning av skolsköterskor, rektorer, hemkunskapslärare, skolmatspersonal, lokalvårdare och barnomsorgspersonal kring
allergifrågor.
Vid skyddsronder på skolor och förskolor ska allergifrågor ingå.
Upphandlingar ska innehålla krav på doftfria rengöringsmedel och
hygienprodukter.
Förbud mot alla slags nötter ska gälla på samtliga förskolor och
grundskolor.
Rökfria Zoner vid entréer, på perronger och busshållsplatser.
Grundutbildning för samtliga lärare att lära sig förstå problematiken
kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Tillgänglighetsdatabasens framtid, utöka med publika lokaler och
köpcentrum.
Arbeta fram en policy för att undvika särlösningar.
Mer genomtänkta handikapparkeringar, för att exempelvis undvika
problem med stolpar, blomkrukor, kant- och kullerstenar som är i
vägen.
All nyproduktion av offentliga lokaler ska vara förberedd så att lokalerna är användbara för personer med hörselnedsättning. Teleslinga
ska vara installerad och tillhörande mikrofonutrustning böra vara
sladdlös. Belysningen är också viktig så att man kan se den som talar.
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•

•

•
•
•
•
•
•

Samtliga lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska vara användbara för alla oavsett funktionsförmåga. Exempelvis har personer
med nedsatt hörsel mycket svårt att uppfatta vad som sägs i det offentliga rummet. Därför är det viktigt att skapa en god ljudmiljö genom exempelvis akustikplattor i taket och kraftiga textilier.
Kommunens arbete med enkelt avhjälpta hinder. Vad räknas som ett
enkelt avhjälpt hinder? Vad får det kosta att åtgärda ett sådant hinder? Hur mycket resurser får det max kosta? På vilka platser kan enkelt avhjälpta hinder åtgärdas?
Säkerheten i trafikmiljön för personer med funktionsnedsättning.
Utökad SFI-utbildning för personer med funktionsnedsättning.
Personlig service i butiker och köpcentrum.
Felanmälan av enkelt avhjälpta hinder och återrapportering från förvaltningen.
Kommunalhusets entré bör bli mer tillgänglig.
Kommunikationen med parkeringsbolagen ska kunna ske på annat
vis än telefonsamtal, exempelvis textmeddelande.
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