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Tid

2013-03-04, Kl 17:00-20:00

Plats

Xenter Tumba lektionssal 241

Ärenden

Justering

1

Godkännande av dagordningen

2

Val av justerare

3

Uppföljning av funktionshinderfrågorna i kommunerna - Handisam

4

Tillgänglighetsprocessen i Botkyrka - Katarina Berggren, ordförande i kommunstyrelsen

5

Ökad medvetenhet/ kunskap om olika funktionsnedsättningar - Hjärt- och lungsjukas förening

6

Tillgänglighet i fysisk miljö och tillgänglighetsdatabasen - representanter från
samhällsbyggnadsförvaltningen

7

Förslag till översyn av kommunala rådet för funktionshinderfrågor

8

Ann Bjellert informerar

9

Anmälningsärenden
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10 Remissärenden
11 Ärendelistan
12 Ärendeuppföljning
13 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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11
Ärendelistan
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.
En tillgänglig hemsida: botkyrka.se
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