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Minnesanteckningar samråd KLK och 
KFR 2021-05-19 
Tid och plats: 08.00-09.00, digitalt sammanträdesrum 
Deltagare: Leif Pehrson (SRF), Marianne de Valladolid (FUB), Uno Sköld (HRF), 
Annika Hellberg (kommundirektör), Emelie Hallin (stabschef), Lisa Dahlman 
(samordnare marknad och etablering), Martin From (sekreterare) 

Talad kommunikation till de som har syn- och lässvårigheter 
Kommunikationsavdelningen hade ingen ny information att delge samrådsgruppen. 
Punkten följs upp på nästa möte. 

Tillgänglighet vallokaler 
Gustav vasaskolans idrottslokal är den enda vallokalen där problem med tillgänlighet 
identifierats. 

Utvärdera funktion och effekt av funktionshinderråd 
(rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner) 
Vallentuna kommun deltar i den så kallade Kommunkompassen där kvaliteten i 
Vallentunas olika verksamheter utvärderas. Utifrån denna utvärdering 
rekommenderar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att Vallentuna utvärderar 
arbetet i sina rådgivande organ. Kommunledningskontoret önskar få 
funktionshinderrådets perspektiv. Frågan ska tas upp på höstens rådsmöte. 
 
Gå in på denna länk att läsa mer om Vallentunas resultat i Kommunkompassen: 
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/service-och-
kvalitetsarbete/kommunkompassen/ 
 
Utvärderingsrapporten i dess helhet finns här: 
https://dok.vallentuna.se/file/kommun%20och%20politik/service%20oc
h%20kvalitet/Kommunkompass%202021.pdf 

Kommunstyrelsens mål 2021 
Satsningar ska bland annat göras på bostadsanpassning, psykisk hälsa, föräldrastöd, 
trygghet samt att öka tillgängligheten på hemsidan. 
 
Gå in på denna länk för läsa kommunstyrelsens verksamhetsplan i sin helhet: 
https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/1.%20kommun
gemensam/1.6%20politisk%20verksamhet/1.6.11%20planer/1.6.11.1%20V
erksamhetsplan%202021-2023%20kommunstyrelsen.pdf 
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Fråga om roll för funktionshinderarbete 
Marianne de Valladolid ställde en fråga om i fall det finns någon plan på att inrätta en 
roll som arbetar specifikt med funktionshinderfrågor.  
 
För närvarande finns ingen plan på att inrätta en sådan roll. Frågan om 
kommunstyrelsens arbete med funktionshinderfrågor ska följas upp på 
kommunledningskontorets samrådsmöte efter att Myndigheten för delaktighets 
tillgänglighetsundersökning har presenterats för kommunstyrelsen. 
 
Kommunplan och verksamhetsplaner inför 2022 
Kommunplanen ska antas av kommunfullmäktige i juni. Målen i förslaget till 
kommunplan är oförändrade sedan förra året. Det finns dock uppdateringar i texterna 
och beskrivningarna av målen. Enligt förslaget ska satsningarna på förskola och 
grundskola fortsätta. Satsningar ska också göras på vuxenutbildning, elevhälsan (med 
syfte att stärka den psykiska hälsan), möjligheter till friluftsliv och spontanidrott samt 
förebyggande arbete inom äldreomsorg, ohälsa, missbruk och våld i nära relationer. 
Enligt förslaget ska också skatten sänkas.  
 
Efter att kommunplanen antagits i juni ska nämnderna sedan anta sina 
verksamhetsplaner under hösten. 

Översyn digitalt stöd 
Kommunen arbetar förvaltningsövergripande med att se över hur IT-stöd ges till 
äldre och personer med funktionsvariationer. Kommunen undersöker vad som kan 
utvecklas, vad som mer kan göras och vad som kan samordnas.  
 
Leif Pehrson ställde en fråga om huruvida detta arbete också gäller IT-stöd för 
anställda med funktionsvariationer. Emelie Hallin svarade att projektet inte gäller 
den gruppen. Anpassning av arbetsmiljö för anställda styrs av lagstiftning. 
Kommunen bedriver också systematiskt arbete med likabehandling och mångfald. 
 

Nästa möte 
Martin From försöker hitta ett lämpligt datum för möte när KFR har fått en ny 
ordförande. 
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