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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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Remiss - Medborgarförslag, anlägg en riktig lekpark för
funktionshindrade
Förslag till beslut

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor ger samrådsgruppen i uppdrag
att besvara remissen.
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2013-10-09

Referens

Mottagare

Lena Bogne

KRF
Kultur- o fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- o omsorgsnämnden

Begäran om yttrande över medborgarförslag - (medborgarförslagets rubricering)
Kommunfullmäktige har beslutat att KRF, kultur- o fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och vård- o omsorgsnämnden ska yttra sig över
medborgarförslaget.
Nämndernas/rådets yttranden ska överlämnas till kommunstyrelsen snarast
efter nämndernas/rådets januarisammanträden 2014 (10 februari för kulturo fritidsnämnden).
Handläggning av medborgarförslag

Förvaltningen/nämnden ska:
•

•
•
•

utse en kontaktperson (tjänsteman eller politiker) som kontaktar förslagsställaren inom cirka två veckor från att förvaltningen/nämnden
fått förslaget (Kontakten kan ske per telefon, e-post, post eller genom
ett möte.)
kontaktpersonens namn, tidpunkt för kontakten o.s.v. ska framgå i
ärendet genom en handläggarnotering eller registrering av korrespondens
informera förslagsställaren om beräknad svarstid (räkna med 2-3 månader för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges hantering, efter
att nämnden expedierat sitt yttrande)
expediera yttrandet till kommunstyrelsen.

Med vänliga hälsningar
Lena Bogne

Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08-530 614 32 Sms·0708-86 01 02· E-post lena.bogne@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Dnr KS/2013:481

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn

Marianne
Luhr
Marianne Luhr

Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Hej, jag tycker att kommunen ska anlägga en riktig
lekpark för funktionshindrade med gungor, rutschkanor
osv. Många lekparker är handikappanpassade när man
läser om dem, men när man kommer dit fungerar det
inte. Min son gåri rullator så jag vet. Det finns gungor
som man kan köra upp rullstolar på. Det finns stora fina
gungor med bra ryggstöd. Man vill ha studsmattor som
man kommer upp i... Jag tycker området kring
Hågelbyparken vore trevligt eller i närheten av Albysjön.
Kanske ner vid vattnet i Alby...

Motivering

Botkyrka kommun kunde bll den första kommunen som
har en riktig lekpark för barn/ungdomar som är svårt
skadade och som vill gunga och leka. Det saknas i
Stockholm någonstans dit rullstolsbunda kan åka. I
anslutning till parken kunde man ha ett handkappbad (
som Ersta handikappbad ) på sommrarna.
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Anmälningsärenden
Förslag till beslut

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

Yttrande över detaljplan för del av familjeparken
Yttrande över förslag till detaljplan för hotell mm i Hallunda
Sammanträdesordning 2014
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Referens

Mottagare

Ann Bjellert

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Yttrande över förslag till detaljplan för Familjeparkens
första etapp
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, krf, har fått förslaget till detaljplan för Familjeparkens första etapp på remiss. Handikapporganisationernas
samrådsgrupp lämnar i samråd med rådets handläggare följande synpunkter på
detaljplaneförslaget.
Detaljplanens syftar till att skapa förutsättningar att utveckla Hågelby gård till
ett populärt besöksmål för hela Stockholmsregionen och Sverige. Den befintliga anläggningen ska rustas upp, byggas ut och kompletteras med nya rekreationsinslag i form av en utbyggd besöksservice med butiker, hotell och annat
tillfälligt boende. Anläggningen ska vidareutvecklas med hänsyn till det värdefulla natur- och kulturlandskapet och samspela med de delar av Hågelby gård
som ligger utanför planområdet. Familjeparken kommer att bli en lokal, regional och nationell attraktion som ger identitet åt Botkyrka. Avsikten är att
utbyggnaden av planområdet som helhet ska främja en hållbar samhällsutveckling ur såväl ekologisk som social och ekonomisk synpunkt. En hållbar
samhällsutveckling innebär utveckling ur ett helhetsperspektiv. Ett helhetsperspektiv som ska inkludera alla medborgare och självklart också personer med
olika funktionsnedsättningar. Det måste vara en självklarhet att ingen blir utestängd från yrke, samhällsfunktioner och sociala kontakter på grund av brister i
den fysiska utformningen. Vi anser det positivt att Hågelbyparkens uppskattade funktion som en öppen park för umgänge bevaras. Vi uppskattar också att
planen betonar vikten av tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar. Tillsammans med Familjen Lindgren AB har nu Botkyrka kommun
möjlighet att etablera "Sveriges tillgängligaste besöksmål".
Funktionshindersperspektivet

En funktionsnedsättning innebär att leva med en nedsatt fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga. Ungefär var femte medborgare har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. De allra flesta människor
kommer någon gång under livet att ha en eller flera nedsatta funktioner som
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blir avgörande för hur man lever. Varierande funktionsförmåga är helt enkelt
en naturlig del av livet och människor med funktionsnedsättningar är en naturlig del av befolkningen.
Funktionshinder uppstår när en person med funktionsnedsättning blir begränsad av faktorer i omgivningen. Funktionshindret är alltså ingen personlig egenskap utan uppstår på grund av att en miljö är utestängande. Perspektivet innebär att, i all planering och i allt genomförande, utgå från att vi människor är
olika och har olika förutsättningar och behov. Generella lösningar som fungerar för alla ska alltid utgöra det första alternativet. Särlösningar, vilka vare sig
är ekonomiska eller respektfulla mot individen, får bara förekomma i undantagsfall. För att alla besökare, på lika villkor, ska kunna ta del av Familjeparkens utbud av aktiviteter och evenemang krävs det att byggnader, lokaler,
utemiljö, information och att alla olika verksamheter är tillgängliga och användbara. Vi vill därför poängtera betydelsen av att funktionshindersperspektivet genomsyrar hela projekteringen av Familjeparken.
Universell planering

Samhällsplanering måste utgå från verklighetens människor. Livfull arkitektur,
form och design ska ha generella lösningar som fungerar för alla, och ska inte
behöva anpassning eller specialutformning för vissa grupper. Genom att använda konceptet universell planering eller design för alla som ett genomgående
och tydligt tema synliggörs funktionshinderperspektivet. Tillgänglighet och
bred användbarhet behöver inte förknippas med problem. Det kan lika gärna
väcka nyfikenhet, lust och nya insikter. Design för alla-tänkandet leder till
bättre kvalitet i samhällsbyggandet. Ett utmärkt verktyg för samhälsutveckling
och hållbarhet samt en kreativ utmaning för dagens och morgondagens planerare, arkitekter och designers. En ytterligare fördel med design för allatänkandet är att det blir rätt från början vilket leder till att kostnaderna för olika
tillgänglighetsåtgärder i efterhand uteblir. En vinst för både samhälle och näringsliv samt för alla medborgare.
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning stryker under betydelsen av universell planering. Tillgänglighet är en viktig artikel i konventionen och den innebär att staterna ska säkerställa att människor med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till bland
annat den fysiska miljön. Ökad tillgänglighet och användbarhet ska ses tillsammans med andra investeringsbehov i samhället. Det är inte ett behov som
får konkurrera med något annat. Kommunfullmäktiges beslut att anta FN-
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konventionen som sitt program för kommuninvånare med funktionsnedsättning
markerar att frågorna är viktiga.
Lagar och regler

Det är angeläget att alla delar av Familjeparken uppfyller de tillgänglighetskrav som Plan- och bygglagen ställer. I lagen finns utförliga regler kring tillgänglighet i den bebyggda miljön vid nybyggnad, ombyggnad och ändring. I
nuläget kommer tillgänglighetsaspekten in alldeles för sent i kommunens olika
byggprojekt. Otillgängligheten kompenseras med dyra efterhandskonstruktioner och särlösningar istället för att det blir rätt från början. Tillgänglighetsperspektivet måste också ingå som en naturlig del vid upprustningen av den befintliga anläggningen. Så kallade ”Passa på-åtgärder” är både kostnadseffektiva och leder till besparing av arbetstimmar. Det handlar inte om krav på att
bygga om alla fastigheter och lokaler. Det handlar istället om att lagar som
redan finns ska följas. Boverkets bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder
handlar om förbättring av tillgängligheten i den fysiska miljön för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempelvis dörrautomatik,
avfasade trösklar, kontrastmarkeringar, ledstråk och tydlig skyltning. Många
hinder är enkla att åtgärda, men vi vill än en gång markera att enklast och billigast av allt är att göra rätt från början.
Verktyg och kompetens

Botkyrka kommun är ansluten till Tillgänglighetsdatabasen, TD. Västra Götalandsregionen har konstruerat detta effektiva verktyg för att underlätta tillgänglighetsarbetet runt om i landet. I databasen finns detaljerade mallar för inventering utifrån lagstiftning och riktlinjer för ökad tillgänglighet. Efter genomförd
inventering skapar databasen åtgärdsplaner för beställning av åtgärder. Dessutom är TD till nytta för uppföljning, projektering, upphandling och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. TD är även ett effektivt verktyg för att tillhandahålla webbpublicerad besöksinformation. Databasen erbjuder information om
platsens eller lokalens fysiska tillgänglighet. Huvudprincipen är att miljön beskrivs så väl att besökaren kan fatta beslut om det går att självständigt besöka
platsen eller lokalen.
För att ingen besökare ska bli utestängd från Familjeparken måste alla upphandlingar vad gäller parkens etablering ställa krav på tillgänglighet och universell utformning. Det kräver kunskap och kompetens på alla nivåer. Orsaken
till att det ofta blir fel är okunskap, inte illvilja. Ett gott samarbete mellan alla
parter motverkar kunskapsbristen och skapar ökad förståelse. Funktionshinder-
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rörelsen förutsätter att en certifierad tillgänglighetskonsult medverkar under
hela byggprocessen, alltifrån planering till slutbesiktning. Det minskar risken
för dyra tillgänglighetsåtgärder i efterhand. Vi tar också för givet att all projektering utgår från Tillgänglighetsdatabasens riktlinjer eftersom Botkyrka kommun valt att använda sig av detta verktyg.
Samråd

Av detaljplanen framgår att planeringen av familjeparken ska ske genom samverkan mellan olika kompetenser och aktörer. FN-konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning betonar också vikten av samråd, artikel
4.3. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, krf, är ett organ för samråd
och ömsesidig information mellan den lokala funktionshinderrörelsen och
kommunen. Rådet har bland annat till uppgift att tillföra kommunal verksamhet och planering det kunnande och den erfarenhet som personer med funktionsnedsättning har. Att ha ett fungerande samråd och att lyssna till funktionshinderrörelsen under hela planeringsprocessen kommer vara av stor betydelse
för familjeparkens tillgänglighet.
Botkyrka har länge haft en stark position vad gäller kommunernas tillgänglighetsarbete. Vår handbok "Tänk nytt, lätt och rätt" har inspirerat och visat vägen
för andra kommuner. Tyvärr kan vi dock konstatera att arbetet med att öka
tillgängligheten till den fysiska miljön har avstannat. Öppna jämförelser visar
att Botkyrka numer sticker ut negativt jämfört med andra kommuner. En etablering av "Sveriges tillgängligaste besöksmål" ger en enorm möjlighet att
vända den negativa trenden.
Pelle Kölhed
e.u.
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Referens

Mottagare

Ann Bjellert

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Yttrande över förslag till detaljplan för HOTELL M.M.
Kommunala rådet förfunktionshinderfrågor, krf, har fått förslaget till detaljplan
för hotell m.m. i Hallunda på remiss. Handikapporganisationernas samrådsgrupp lämnar i samråd med rådets handläggare följande synpunkter på detaljplaneförslaget.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av ett hotell i Brunnaområdet
nära E4/E20. Det hotellföretag som visat intresse för området har undersökt
marknaden och ser goda förutsättningar för ett hotell med god affärsstandard
med 150-220 hotellrum, konferenslokaler, spa, restaurang och festvåning. Hotellet ska hålla hög arkitektonisk standard och målsättningen är att bryta av mot
de standardkoncept som kännetecknar hotellkedjorna idag. Olika verksamheter
som exempelvis restaurang, bensinstation och bilservice kan också utvecklas
inom planområdet.
Med sin höjd, 18-20 våningar, kommer hotellet att bli ett landmärke längs
E4/E20. Det stämmer väl överens med kommunens ambition att förstärka entrén till Stockholm och utveckla området längs motorvägen med arbetsplatser
och service. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att Det finns goda förutsättningar för en etablering av området ur en social, eko-nomisk och miljömässig hållbarhetsaspekt. Tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning utgör en viktig del av den sociala hållbarhetsaspekten.
Därför fokuserar vårt remissvar på vikten av att alla människor får glädje av en
tillgänglig och användbar miljö.
Ett tillgängligt hotell i Botkyrka

Det är vanligt att hotell har ett fåtal tillgängliga rum. Planerar man från början
in tillgänglighet så behöver det inte fördyra byggnationen. Detta hotell skulle
därför kunna vara en modell för tillgängligt hotellbyggande. I Botkyrka kommuns förslag till folkhälsopolicy samt utvecklingsplaner för folkhälsa 20122016 och det idrottspolitiska handlingsprogrammet talas om ”Handikappidrott
som spränger gränser” och är starkt fokuserat på elitidrott. Ett center för idrott
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nämns. Ett tillgängligt hotell kommer då att krävas för att personer med funktionsnedsättning skall kunna bo vid besök i kommunen.
Funktionshindersperspektivet

En funktionsnedsättning innebär att leva med en nedsatt fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga. De allra flesta människor kommer någon gång
under livet att ha en eller flera nedsatta funktioner som blir avgörande för hur
man lever. Varierande funktionsförmåga är helt enkelt en naturlig del av livet
och människor med funktionsnedsättningar är en naturlig del av befolkningen.
I Sverige har cirka 20 procent av befolkningen någon form av bestående funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet.
Funktionshinder uppstår när en person med funktionsnedsättning blir begränsad av faktorer i omgivningen. Funktionshindret är alltså ingen personlig egenskap utan uppstår på grund av att en miljö är utestängande. Perspektivet innebär att, i all planering och i allt genomförande, utgå från att vi människor är
olika och har olika förutsättningar och behov. Generella lösningar som fungerar för alla ska alltid utgöra det första alternativet. Särlösningar, vilka vare sig
är ekonomiska eller respektfulla mot individen, får bara förekomma i undantagsfall. För att vi ska kunna skapa ett samhälle där alla kan delta oavsett
funktionsförmåga måste alla som arbetar med den byggda miljön, från övergripande nivå ner till detaljer, redan från början ha funktionshindersperspektivet med i allt arbete. Det räcker alltså inte att enbart de som arbetar med åtgärder som ökar tillgängligheten är med i processen. Istället behöver vi gemensamt stadsplanera och bygga för en god tillgänglighet.
Universell planering

Människor är olika och offentliga miljöer är till för alla. Livfull arkitektur,
form och design ska ha generella lösningar som fungerar för alla, och ska inte
behöva anpassning eller specialutformning för vissa grupper. Genom att använda konceptet universell planering eller design för alla som ett genomgående
och tydligt tema synliggörs funktionshinderperspektivet. Tillgänglighet och
bred användbarhet behöver inte förknippas med problem. Det kan lika gärna
väcka nyfikenhet, lust och nya insikter. Design för alla-tänkandet leder till
bättre kvalitet i samhällsbyggandet. Ett utmärkt verktyg för samhälsutveckling
och hållbarhet samt en kreativ utmaning för dagens och morgondagens planerare, arkitekter och designers. En ytterligare fördel med design för allatänkandet är att det blir rätt från början vilket leder till att kostnaderna för olika
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tillgänglighetsåtgärder i efterhand uteblir. En vinst för både samhälle och näringsliv samt för alla medborgare.
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning stryker under betydelsen av universell planering. Tillgänglighet är en viktig artikel i konventionen och den innebär att staterna ska säkerställa att människor med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till bland
annat den fysiska miljön. Ökad tillgänglighet och användbarhet ska ses tillsammans med andra investeringsbehov i samhället. Det är inte ett behov som
får konkurrera med något annat. Kommunfullmäktiges beslut att anta FNkonventionen som sitt program för kommuninvånare med funktionsnedsättning
markerar att frågorna är viktiga.
Lagar och regler

I maj 2011 trädde den nya Plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. Lagen betonar att tillgänglighet och användbarhet är ett väsentligt samhällsintresse. Det är
en avgörande faktor för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del
av sina mänskliga rättigheter. En förutsättning för att lagens krav blir uppfyllda
är att man inom varje kommun skaffar sig ett långsiktigt arbetssätt som säkrar
att kraven naturligt kommer in i det dagliga arbetet. Alla inblandade måste
förstå att det inte handlar om ökade kommunala kostnader utan investeringar
som kommer att sänka kommunens kostnader på sikt. I nuläget kommer tillgänglighetsaspekten in alldeles för sent i kommunens olika byggprojekt. Otillgängligheten kompenseras med dyra efterhandskonstruktioner och särlösningar
istället för att det blir rätt från början.
Av planbeskrivningen för hotell m.m. i Hallunda framgår att arbetet inleddes
före maj 2011 och detaljplanen har därför utformats och handlagts med stöd av
den äldre Plan- och bygglagen (1987:10). Det oroar den lokala funktionshinderrörelsen eftersom den nya Lagen ställer högre krav på tillgänglighet och
användbarhet.
Verktyg och kompetens

Västra Götalandsregionen har arbetat fram gemensamma riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet till inom- och utomhusmiljöer
http://www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet
De innefattar krav på tillgänglighet och användbarhet vid ny-, om- och tillbyggnation av lokaler dit allmänheten har tillträde. Tillgängliga och användbara miljöer kräver ett ansvarstagande av både fastighetsägaren och verksam-
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hetsansvarig. Riktlinjerna vänder sig därför till ansvariga för fastigheter och
utemiljöer samt till ansvariga för verksamheten. Boverkets byggregler omfattar
inte alla delar som formar den fysiska miljön. Utformning och placering av lös
inredning spelar också en viktig roll. Det är till exempel av avgörande betydelse för en god ljudmiljö att en lokal möbleras på ett ändamålsenligt sätt i
kombination med utformningen av själva fastigheten. Riktlinjerna ligger desssutom till grund för Tillgänglighets databasen, TD, en webbaserad information
för medborgare om tillgängligheten i olika miljöer inomhus och utomhus.
Medborgaren kan baserat på informationen i TD själv ta ställning till om verksamheten är möjlig att besöka eller inte. Tillgänglighetsdatabasen är spridd
både inom och utanför Västra Götaland. Botkyrka kommun har varit ansluten
till TD sedan år 2009.
För att ingen besökare ska bli utestängd från hotellet och intilliggande verksamheter måste alla upphandlingar vad gäller hotellets etablering ställa krav på
tillgänglighet och universell utformning. Det kräver kunskap och kompetens på
alla nivåer. Orsaken till att det ofta blir fel är okunskap, inte illvilja. Ett gott
samarbete mellan alla parter motverkar kunskapsbristen och skapar ökad förståelse. Funktionshinderrörelsen förutsätter att en certifierad tillgänglighetskonsult medverkar under hela byggprocessen, alltifrån planering till slutbesiktning. Det minskar risken för dyra tillgänglighetsåtgärder i efterhand. Vi tar
också för givet att all projektering utgår från Västra Götalandsregionens riktlinjer eftersom Botkyrka kommun valt att ansluta sig till Tillgänglighetsdatabasen.
Samråd

Detaljplanprocessen ger medborgarna insyn i planering och en möjlighet att
påverka innan beslut tas. FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning betonar också vikten av samråd, artikel 4.3. Kommunala
rådet för funktionshinderfrågor, krf, är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan den lokala funktionshinderrörelsen och kommunen. Rådet
har bland annat till uppgift att tillföra kommunal verksamhet och planering det
kunnande och den erfarenhet som personer med funktionsnedsättning har. Att
ha ett fungerande samråd och att lyssna till funktionshinderrörelsen under hela
planeringsprocessen kommer vara av stor betydelse för hotellets tillgänglighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att projektet främja fem av kommunens sex hållbarhetsutmaningar. Vi utgår från att kommunens handbok ”tänk
nytt, lätt och rätt” utgjort en del av bedömningen. Handboken väver samman
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FN-konventionens rättighetsartiklar med Botkyrka kommuns hållbarhetsutmaningar
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/hallbarutvecklingochmanskligaratti
gheter/tillganglighet/Sidor/tillgangligalokaler.aspx%20
Stockholm har ambitionen att bli världens tillgängligaste huvudstad för personer med funktionsnedsättning. Det ställer höga krav på tillgängliga och användbara miljöer om Botkyrka i framtiden ska utgöra en entré till världens
tillgängligaste huvudstad.
Pelle Kölhed
e.u.
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Sammanträdesordning 2014
Beslut

Ordförande godkänner föreslagna datum för kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträden 2014.
Sammanfattning

23 januari
20 mars
12 juni
24 september
23 oktober
4 december

Ebba Östlin (S)
Ordförande kommunala rådet för funktionshinderfrågor
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Ärendelistan
Förslag till beslut

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

Kontinuerlig utbildning av skolsköterskor, rektorer, hemkunskapslärare, skolmatspersonal, lokalvårdare och förskolepersonal kring allergifrågor.
Förbud mot alla slags nötter ska gälla på samtliga förskolor och
grundskolor.
Kommunikationen med parkeringsbolagen ska kunna ske på annat
vis än telefonsamtal, exempelvis textmeddelande.
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Övriga frågor
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