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Miljö- och bostadsanpassning samt utvecklingsstimule-
rande åtgärder och hjälpmedel i hem- och förskolemiljön 
för synskadade barn. 
Ett informations- och rådgivningsprojekt genomförs på Tomtebodaskolans 
Resurscenter (TRC) under 1998 – 1999 med stöd från Handikappinstitutet  
(fr.o.m. 1 januari 1999 Hjälpmedelsinstitutet). 
 

En informationsskrift har tagits fram och en tidsbegränsad informations- och 
rådgivningsverksamhet kommer att finnas på TRC under våren 1999. Ett 
exemplar av skriften översänds till kommunens handläggare av bostadsan-
passningsbidrag. 

Syftet med informationsskriften och rådgivningsverksamheten är: 

• Att  öka kunskapen om och betydelsen av att synskadade små barn och 
barn med tilläggshandikapp så tidigt som möjligt får hjälp med lämpliga 
habiliteringsinsatser och andra åtgärder. Skriften och rådgivningsverk-
samheten riktar sig till barnens föräldrar och den personal på kommuner 
och landsting som i sin yrkesroll kommer i kontakt med dessa barn. 

• Att påverka, förbättra, utveckla samarbete och arbetsmodeller mellan 
föräldrar, habiliteringsansvariga och andra resurser 

• Att ge konkreta råd om miljöutformning till föräldrar, habiliteringsansva-
riga, handläggare av bostadsanpassningsärenden vad avser barnens 
hemmiljö och vid om- och nybyggnad av daghems- och förskolemiljöer. 
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Ansvarig för rådgivningsverksamhet på Tomteboda Resurscenter är syn-
ergonom Lars Henricson som kommer att finnas tillgänglig på TRC varje 
onsdag med från och med 27 januari 1999 till och med 7 juli 1999. 

Ytterligare exemplar av skriften kan beställas TRC, tfn 08- 4 700 700 eller  
fax 08- 4 700 707 till en kostnad av 100:- /st, exklusive moms och fraktkost-
nader. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Per-Olov Nylander, 
sektionen för äldreomsorg och sjukvård, telefon 08-772 41 03. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET  
Sektionen för äldreomsorg och sjukvård 

 

 

Ulla Åhs 

       

Per-Olov Nylander 

Bilaga 
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