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KOMMUNLEDNINGSKONTORET  

  
 
 

 

 

Minnesanteckningar samråd KLK och 
KFR 2021-12-02 
Tid och plats: 09.00-10.00, digitalt sammanträdesrum 
Deltagare: Anna Frisell (ordförande), Leif Pehrson (SRF), Marianne de Valladolid 
(FUB), Uno Sköld (HRF), Annika Hellberg (kommundirektör), Emelie Hallin 
(stabschef), Johanna Harling (kommunikations- och kontaktcenterchef), Martin 
From (kontaktperson kommunledningskontoret/sekreterare) 

Talad kommunikation till de som har syn- och lässvårigheter 
Johanna Harling, kommunikations- och kontaktcenterchef, informerade om att 
kommunikationsavdelningen har haft kontakt med lokaltidningar och uppmanat till 
ökad tillgänglighet i tidningarna vad gäller möjligheten för personer med syn- och 
lässvårigheter att ta del av materialet. Johanna Harling ska kontakta 
kulturförvaltningen för att ta reda på mer om historiken kring taltidningen. 
 
Representanterna för funktionshinderorganisationerna ska undersöka i sina nätverk 
hur det fungerar i andra kommuner. 

Information om tillgänglighet på kommunens webbplats  
Johanna Harling, kommunikations- och kontaktcenterchef, informerade om att det 
på kommunens hemsida finns information om tillgängligsanpassningar på Vallentuna 
teater. Johanna Harling ska undersöka om det är möjligt att utveckla webbplatsen för 
att kunna ge information om tillgänglighet i övriga möteslokaler. Uno Sköld påtalade 
att det saknas information om huruvida det finns hörselslingor i Vallentunas 
möteslokaler. Marianne de Valladolid tipsade om att så kallade pictogram-bilder kan 
göra det enklare för användare att ta del av information om tillgänglighet. 
 
Kommunikationsavdelningen arbetar med att göra webbplats och mallar mer 
tillgängliga. 

Digital hjälp för grupper som behöver hjälp med digitala tjänster 
Funktionshinderrådet har tagit upp en fråga som gäller hjälp med digitala tjänster. 
Emelie Hallin, stabschef, informerade om den översyn kommunledningskontoret har 
genomfört. En sammanställning av vad kommunen erbjuder har skickats ut till KFR. 

Namn på bruttolistan 
Bruttolistan byter namn till bevakningslistan. 

Handlingsplan för psykisk ohälsa 
Funktionshinderrådet föreslår att kommunen ska utarbeta en handlingsplan för 
psykisk ohälsa. Emelie Hallin, stabschef, berättade att kommunstyrelsen har gett ett 
uppdrag som gäller insatser för psykisk hälsa bland barn och unga. Bland annat ska 
skolorna arbeta med YAM-modellen (Youth Aware of Mental health). 
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VERKSAMHETENS NAMN  

  
 
 

 

 

Socialförvaltningen arbetar med ett nytt förslag till BUS-samverkan (Barn i behov av 
särskilt stöd). Vad gäller vuxna finns de åtgärder kommunen erbjuder inom 
socialtjänsten.  
 
En handlingsplan för suicidprevention har skickats ut på remiss inom kommunen. 

Arbete utifrån rekommendationer i Myndigheten för delaktighets 
tillgänglighetsundersökning och funktionspolitisk strategi 
Funktionshinderrådet föreslår att kommunen ska utarbeta en funktionspolitisk 
strategi. Myndigheten för delaktighet listar följande förbättringsförslag i sin rapport: 
 
”Att beskriva hur ni arbetar med funktionshinderfrågor i en specifik strategi 
eller i andra övergripande dokument kan skapa mer struktur och 
systematik för arbetet.” 
 
Emelie Hallin, stabschef, berättade att kommunledningskontorets prioritering är att 
försöka arbeta in funktionshinderperspektivet i förslag till 
verksamhetsplan/genomförandeplan samt relevanta befintliga styrdokument. Flera 
tvärgående perspektiv behöver genomsyra arbetet. Kommunledningskontoret för 
dialog om utvecklingsområden med förvaltningarna. De som sedan fattar beslut om 
styrdokumenten är de förtroendevalda politikerna. 
 
Kommunen har lagt upp information om Myndigheten för delaktighets 
enkätundersökning på sin egen hemsida såväl som intranätet, för att på så sätt 
synliggöra frågorna för hela organisationen och allmänheten. 
 
Myndigheten för delaktighet pekar också på att det saknas personer med 
övergripande ansvar för funktionshinderfrågor. Emelie Hallin berättade kommunens 
prioritering är att tjänstepersoner som arbetar med olika frågor ska hantera 
funktionshinderfrågor rörande sina respektive områden. Eftersom Vallentuna är en 
relativt liten kommun är det svårt att ha särskilda specialistfunktioner för alla olika 
områden som kommunen arbetar med och för de lagstiftningar och konventioner som 
gäller. 

Nästa möte 
Nästa samrådsmöte hålls den 12 maj klockan 09.00-10.00. 
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