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Minnesanteckningar från samrådet för 
Barn-och ungdomsförvaltningen med 
Funktionshinderrådet 
 
Datum: 2021-12-06 
Tid: 13.00-14.30 
Plats: Teams  
 
Närvarande: Uno Sköld, Marianne Valladolid, Zarah Sjökvist, Hamdi Abazi, Per 
Forsberg, Lisa Dahlman, Helena Henrikson 

Inledning och presentation av deltagarna 
Helena Henrikson och Lisa Dahlman, barn-och ungdomsförvaltningen hälsade 
välkommen till samverkansmötet. Alla deltagare presenterade sig.  

Aktuella frågor, Vallentunas skolor och förskolor 
Elever 12-15 år, erbjuds vaccination i skolans lokaler och det är låg smittspridning 
bland dessa elever. Smittspridningen bland förskole-låg och mellanstadiebarn är 
däremot högre. Detsamma gäller för landet i stort. Fortsatt undervisning på plats.  
 
Fortsatt distansarbete och digitala möten för personal inom kommunala 
förvaltningar.  
 
Som ett exempel på arbete för ökad mental hälsa nämndes temavecka på gymnasiet 
om psykisk hälsa med föreläsningar och diskussioner.  
 
Alla Vallentunas grundskolor arbetar med frågor om hälsa och välbefinnande som är 
ett främjande och förebyggande arbete som gynnar alla barn och elever. Inom Idrott- 
och kultursatsningen får alla elever i förskoleklass simundervisning. Årskurs 1 har 
tillgång till ett digitalt dansprogram för rörelsepauser. Elever i årskurs 2 och 3 deltar i 
LIKE, Lek, idrott, kultur ger Energi. Inom LIKE får eleverna rörelse och 
kulturaktiviteter varje vecka. Eleverna inom grundsärskolan får anpassade aktiviteter.  
 
All personal inom fritidshemmen har fått utbildning i utomhuspedagogik. I 
utbildningen ingick även hur aktiviteterna kan anpassas för elever med särskilda 
behov som exempelvis Neuropsykiatriska funktionshinder, NPF. Under 2021 har det 
dessutom varit fokus på friluftsliv genom Friluftslivets år med temat ”Luften är fri” . 
Genom Skapande skola får eleverna i grundskolan uppleva kultur i form av dans, 
teater, musik, foto med mera i kombination med eget skapande. Vallentuna deltar i 
ett stort nationellt projekt ”Ett nytt recept för skolmåltider” som arbetar för 
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hälsosamma och miljömässigt hållbara måltider i skolan. Arbete pågår också för att 
skapa skolskogar i närheten av skolorna för att bättre kunna använda närmiljön ute i 
undervisningen. Ett exempel på skolornas miljöarbete är att 4500 barn och elever 
deltog i ”Skräphjältarna”. 
 
Förändringar i verksamheten 
 

• Karlslundsskolan har idag undervisningslokaler som är uppdelade på två 
geografiska områden, södra och norra Karlslundsskolan. Skolans verksamhet  
kommer från HT-22 att vara samlad i det som idag är Karlslundsskolan 
norra, (före detta Hjälmstaskolan).   

• Ny organisation förskolorna började gälla, 1/7-21.  Organisationen innebär 
bland annat att förskolorna i Kårsta, Lindholmen och Karby tillhör respektive 
rektorsområde tillsammans med dessa grundskolor.   

• Karbyskolan är en F-6 skola från och med HT-21 
 
Kommentar från Marianne Valladolid, att det verkar pågå ett gediget arbete inom 
grundskolorna.    

Frågor från organisationerna 
Uno Sköld ställde fråga kring hur skolorna anpassar lokaler så att de är tillgängliga för 
elever med funktionshinder. Helena Henrikson svarar att skolorna alltid gör 
individuella anpassningar så att elever ska kunna få den undervisning de har rätt till. 
Lisa Dahlman berättade om sitt arbete med frågor kopplade till skolornas lokaler hon 
ger också stöd till skolorna kring anpassningar.  

Genomgång av bruttolistan  
Bruttolistan var bifogad till dagens möte. På bruttolistan finns ingen punkt med som 
är direkt riktad till Barn-och ungdomsförvaltningen däremot en punkt som riktar sig 
till alla förvaltningar, att på varje samrådsmöte redovisa hur man arbetar utifrån 
Myndigheten för delaktighets tillgänglighetsundersökning.  
 
Några punkter från bruttolistan kopplade till Kommunledningskontoret, KLK, 
diskuterades.  
Talad kommunikation/ kommunal taltidning. Där det står som åtgärd att en 
handlingsplan skapas av kommunikationsavdelningen för att göra talad information 
både från kommunen och lokalmedia tillgänglig för dem som har syn- och 
lässvårigheter. KLK kommer att ta upp detta i december. Samrådet följer upp frågan. 
 
Handlingsplan för arbetet med psykisk ohälsa ska tas upp av KLK i december. 
Samrådet uttrycker vikten av att detta lyfts fram och bevakar frågan på nästa möte.  
 
När det gäller frågan om tillgänglighet i vallokalerna som ofta är skollokaler så ska en 
inspektionsrunda ske 10 januari 2022 där Funktionshindersrådets arbetsutskott 
deltar.  
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Uppföljning av Myndigheten för delaktighets (MDF): Undersökning 
av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

Genomgång och diskussion om den enkät som MDF, Myndigheten för delaktighet har 
genomfört 2020.  En sammanfattning av Vallentunas resultat visar att det som 
fungerar bra utifrån tillgänglighetsperspektiv är;  

• Arbetsmiljöarbete 
• Rekrytering 
• Externa webben.  

Det som lyfts fram som saker som kan förbättras är: 
• Kunskap om funktionshinderspolitiska målet, FN:s konvention 
• Funktionshinderspolitisk strategi och funktionshindersfrågor i styrande 

dokument 
• Ansvar för funktionshinderfrågor 
• Metoder för dialog 
• Krav på tillgänglighet i upphandling 
• Tillgänglighet i lokalförsörjning, allmänna platser  

 
Diskussion utifrån enkäten, önskemål om att alla har kunskap om det 
funktionspolitiska målet utifrån FN:s konvention.  
 
Marianne Valladolid tar uppfrågan att Vallentuna sedan några år saknar taltidning 
och att inget bra alternativ finns. Marianne har i andra sammanhang fört fram att  
att för den som kan se att läsa men inte klarar av för många steg eller för mycket text 
kan det vara värdefullt med; Enklare text, enligt LL, Lättläst svenska, Pictogrambilder 
som förstärkning, Så få click som möjligt för att komma fram till den information som 
man söker. Danderyds kommun har en funktion där man kan lyssna på information.  

Övriga frågor 
Zarah Sjöström önskar mer information och koppling till gymnasiets verksamhet 
samt vuxenutbildningen. Fokus har varit på grundskolorna. Förvaltningen ser över 
detta till nästa möte.   
 
Datum och tid för nästa möte 
I mars, Kallelse kommer via mejl.  
 
Helena Henrikson 
Kvalitetsstrateg, Barn-och ungdomsförvaltningen 
Helena.henrikson@vallentuna.se 
08-587 852 10  
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