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Åke Sikström

§ 1 Mötet öppnas
Rådet nya ordförande Monica Kjellman hälsade välkommen. Hon gav en kort
presentation av sig själv och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Åke Sikström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 3 Förra mötets protokoll godkändes
§ 4 Dagordningen fastställdes. Övriga frågor anmäldes.
§ 5 Ordförande bad föreningarnas representanter att berätta vilka de är och vilken
förening de kommer ifrån och de närvarande ”gick laget runt”
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§ 6 Ärenden som har funnits med i tidigare protokoll och inte
åtgärdats/avslutats;
a) Rådets presentation på kommunens webbplats. Ordförande bad representanterna
komma in med uppgifter om sina föreningar. Sekreteraren uppdaterar lista med
uppgifter om kontaktpersoner, - namn, telefonnummer och mailadress.
Ordförande tar kontakt med kommunikationsenheten och ser till att uppgifterna läggs
ut på webben och att länkar görs till föreningarnas egna hemsidor. Hon ser också
över presentationstexten om Handikapprådet. Plats för rådet finns redan på hemsidan
och i fortsättningen ska alla protokoll läggas där. Önskemål kom också om en
fråga/svar-funktion. Idag finns kommentarsfält där man kan lägga in synpunkter.
b) Handhavande av hörselväska. Då Åkersberga bibliotek avsagt sig ansvar för
denna behöver en lösning hittas. Ordförande tar kontakt med servicechefen i
Alceahuset för att fråga om väskan kan förvaras i, och utlånas genom, receptionen.
c) Tillgänglighetsguide. Åke Sikström gav ordförande en bakgrundsbild och
berättade att en sådan funnits i kommunen på 90-talet. Då låg frågan hos den
handikappkonsulent som då var anställd. Stockholms stad har en sådan guide på sin
hemsida som kan användas som modell för tillgänglighetsguide.
Ordförande föreslog att alla i rådet noterar de brister (eller bra saker) de ser i vår
kommun, och lämnar in till handikapprådet för sammanställning.
d) Rådets roll som remissinstans togs upp. Åke ansåg att förvaltningarna borde ha
funktionshinderfrågor i åtanke i sitt arbete och planering för verksamheterna.
Ordförande föreslog att rådet skickar en formell skrivelse till nämnderna där man
framför sina önskemål om sådana rutiner.
Kontakt tas med Samhällsbyggnadsnämden för att be dem att till rådet (ordförande,
sekreterare och ev någon till) skicka ut detaljplaner inför byggnationer där
handikapprådet skulle kunna vara remissinstans. Större planer, som kommunens
Översiktsplan och Trafikplan har skickats ut, men det kan även finnas andra planer
som rådet skulle vilja ge sina synpunkter på.
Önskemål kom också om att få dagordning till Kommunstyrelsens och
Byggnadsnämnden sammanträden. Samtliga ovanstående handlingar finns
tillgängliga på www.osteraker.se
Förslag inkom på att rådet skickar in till tidningen Kanalen Åkersberga något om att
rådet finns och vad det gör.
e) Karin Isaksson framförde synpunkt på att rådets representanter för föreningarna
borde få någon form av ersättning för den tid de deltar i rådets möten, och hon
föreslog att en lista med förslag till sådan ersättning skrivs på av deltagarna och
lämnas till kommunstyrelsen.
Ordförande svarade att KS tagit beslut om att ersättning endast utgår till
förtroendevalda och att de som vill lämna ett sådant förslag inte gör det via rådet utan
direkt till kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher Sjöman.
f) Handikappolitiskt program diskuterades. Ordförande menade att det ska vara ett
levande dokument, som måste tas fram och revideras i varje nämnd över tid. Hon tar
med frågan till kommunstyrelsens ordförande och/eller kommundirektör.
g) Åkersberga Centrum och CityCon har varit en punkt på dagordningen under lång
tid. Ordförande tar kontakt med centrumledare Peter Apelgren för att bjuda in honom
till handikapprådets sammanträde så snart som möjligt.
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§ 7 Rapporter från föreningarna
Eivor Malm, tog upp frågan om föreningsbidrag från kommunen. Hon menade att
andra kommuner till och med höjer bidragen, medan Österåker inte har något alls.
När frågan togs upp i maj 2011 förklarade Mikael Ottosson hur föreningsbidrag ges i
vår kommun, d v s endast till barn- och ungdomsverksamhet. Han berättade nu att
det bidraget har dubblats och att det borde kunna gå att ta en del av det bidraget till
verksamhet för vuxenföreningar. Han återkommer i frågan.
Ingen annan förening hade något att rapportera.
§ 8 Övriga frågor
a) Karin Isaksson framförde att det saknas information på teckenspråk på
www.osteraker.se Som exempel på kommun som har sådan nämnde hon Stockholms
stad. Ordförande tar med frågan till kommunikationschef Anna Carin Johansson.
b) Karin tog också upp frågan om slopad modersmålsundervisning i
förskola/förskoleklass som det har stått mycket om i lokalpressen. Hur ser det ut i vår
kommun? Ulrika Walberg, (öp), förklarade att det inte är borttaget, men
omorganiserat. Kommunen ger modersmålsstöd, men bedriver inte undervisning.
Två specialpedagoger är anställda för att arbeta för förskolorna. De föreläser kring
flerspråkighet och driver nätverk med förskolepedagogerna i kommunen. Det finns
ett Språkotek med material som böcker, filmer osv. Handledning finns att beställa
kring språkutvecklande arbetssätt. Den som vill veta mer kan vända sig till kulturoch utbildningsförvaltningen eller till nämndens ordförande, tillika kommunalråd,
Elisabeth Gunnars med sina frågor.
c) Österåkers kommun har minskat tjänsten Heminstruktör från heltid till deltid. Åke
Sikström, som då hade haft tjänsten på 100 % i 14 år, fick för 1,5 år sedan gå ner till
75 % och i juni 2011 till 50 %. Eivor påtalade att den tiden inte är tillräcklig för de
arbetsuppgifter som ingår i tjänstebeskrivningen. Mikael Ottosson, (kd), förklarade
att man från nämndens sida har prioriterat annorlunda och utökat andra funktioner
istället, som t ex verksamhet på Fyren. Han följer upp frågan i vård- och
omsorgsnämnden.
d) Mikael Ottosson redogjorde för ett tjänsteutlåtande ”Uppföljning av handlingsplan
för brister konstaterade vid granskning av Malvavägens stöd- och serviceboende
(LSS)”. Mikael följer processen och rapporterar till rådet. Materialet delades ut.
§ 9 Tid för nästa möte är torsdagen den 1 december kl 19.00-21.00.
§ 10 Mötet avslutades
Ordförande tackade närvarande och avslutade dagens möte 2011-10-20 kl 21.00

