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  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 18 september kl.16.00 
 Plats: Konferensrum Högantorp, kommunhuset Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 
Ulla Wickstein (M) 
Ankie Bosander (C) 
Birgitta Rönnblad (S) 
Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening i Botkyrka Salem 
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem 
Caismari Nord, FUB Botkyrka-Salem 
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem 
 
Övriga: 
Thory Mollberg, verksamhetschef verksamhetsområde funktionsnedsättning 
Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Emmatora Alfin, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen 

 
1. GDPR 
Den 25 maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som 
reglerar hur bland annat kommuner och företag får behandla personuppgifter. 
Blankett för Samtycke till massutskick samt förvaring och hantering av 
personuppgifter håller på att utformas som KRF:s medlemmar ska skriva under. 
Innan den är klar behövs ett muntligt samtycke.  

Beslut: KRF:s medlemmar gav samtycke till massutskick samt förvaring och 
hantering av sina personuppgifter. 
 
2. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2018-05-08 
Inte hänt någonting nytt med tjänsten som syn- och hörselinstruktör.   

Biblioteket har en bra anpassad verksamhet för funktionsnedsatta. Det finns 
lättlästa böcker, storstilsböcker, ljudböcker och talböcker (s k Daisyskivor). Har 
du svårt att komma till biblioteket kan du få boken levererad hem till dig. Mer 
information finns att läsa i foldrarna Boken kommer och Att läsa på olika sätt. 

Angående äldredagen som planeras under hösten i samarbete med 
vårdcentralen så har Ulla inte fått någon kontakt ännu pga att personen slutat. 
Arbetar på det. 

Var vallokalerna tillgängliga? Ulla har inte fått några klagomål. 

Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.  
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3. Information från kommunens representanter 
Josefin Frisk slutar som utredare på Socialförvaltningen. Sandra Momic tar över 
hennes arbetsuppgifter. Annons ligger ute på Sandras tjänst. 

Thory informerade om att hon träffat Boo på MSB som arbetar med projektet ny 
gruppbostad vid Hallsta. Grovplanering sker under hösten 2018. Väntas vara 
klart 2022. Målgrupp är LSS-personkretsen. Vuxna med kognitiv och fysiskt 
nedsättning. 
 
Söderby Gärdes gruppbostad ska renoveras. Ingen tidsplan finns. Där bor nu 10 
personer och det drivs av Attendo. Ersättningslokaler krävs. Nuvarande kontrakt 
går ut 2019. 

Fråga: Hur ser behovet ut, är det kö? 

Det finns ingen kö. Plats löses efterhand när behov uppstår. 
 
Det är svårt att planera behovet framöver, behov kan uppstå akut när familjer 
flyttar in. Men en kartläggning på Myndighetsenheten visar att det troligtvis 
finns behov av 4 st servicebostäder det närmaste året. Dialog pågår med MSB 
och politikerna. MSB har köpt in en lägenhet. 
 
Thory har varit i kontakt med MSB angående ersättningslokaler för Skyttorp som 
ska rivas. Inte fastställt när, men processen är påbörjad. 

 

Fråga: Utnyttjas Gläntan bättre? 

Ja, den utnyttjas lite bättre nu. Det kommer ca 35 besökare/vecka på öppna 
besökarmöten. 17 st har biståndsbeslut. Det finns 2,5 personal. 

Gläntan tar emot brukare från vuxen och AME som startar upp på Gläntan. 

Planer finns att starta en hundgrupp = mindre hunddagis i garaget. Till att börja 
med för personalens hundar. Det har framkommit önskemål att få arbeta med 
djur. Tänkt för Daglig verksamhet och Gläntan. 

 

Lokal i Skyttorp har öppnats för ungdomar 18-23 år. Det är tänkt att de 2 nya 
socialfältarna ska kunna ha enskilda samtal med ungdomarna där. Arbetet sker i 
samarbete med skolan och fritidsgården. 

 

Det anordnas en fritidsmässa för funktionsnedsatta i Sollentuna den 21-22 
september. 
 
Arbete pågår med att få till ett samverkansavtal över kommungränsen avseende 
bl a aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Alla 
aktiviteter finns inte i kommunen. 
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4. Projekt Garnudden - hur går vi vidare?  
Emmatora informerade om att ledstråket är på plats. 8 parkbänkar är 
utplacerade längst stråket. Grillbord och 3 bänkar är på gång. Gymmet är på 
plats. Plats finns för fler maskiner. Nu finns 2 maskiner som kan användas av 
rullstolsburna. Rullstolen körs upp på maskinerna och används som “vikt” när 
man tränar. 
 
Dekaler med CR-kod kommer att sättas upp. Dekalerna går att läsas av med 
mobilen för mer information. 
  
Kvarstår att sätta upp 2 skyltar samt att Magnus ska filma och lägga ut på 
hemsidan. 
 
Emmatora kontrollerar om det går att märka upp fler parkeringsplatser vid 
Tennishallen.  
 
Det blir invigning den 27/10. Ulla har gjort ett förslag på text 
“Tillgänglighetsprojektet Garnudden” till Salem informerar. Hon mailar ut den till 
alla och vill ha in synpunkter så snart som möjligt. Ulla bjuder in Mitt i Botkyrka 
Salem till invigningen. Annica och Emmatora kan vara instruktörer vid 
invigningen. 
 

5. Information från Ulla Wickstein 
Det blir uppstartsmöte angående projektet badramp till Möllebadet den 1/10.  

Kommunen har fått LONA-bidrag på 200 000 kronor och lägger till samma 
summa själva. 
 

Badrampen blir 17 meter lång. Rullstolsburna kan doppa sig med en speciell 
rullstol. Muskelsvaga kan gå ner i vattnet och samtidigt hålla i sig. Rampen tas 
upp av samma företag som tar upp bryggorna. 
 

Avtalet med Cafeét vid Möllebadet går ut snart. Det blir då ny upphandling. 
Viktigt att ta med att de ska kunna hantera rullstolen till badrampsprojektet som 
beräknas vara klart 2020. Förslag kom att använda en låsbar “brödburk” 
(busskur med lock) som rullstolsgarage. 
 

Informationsträff för äldre. Ulla vill att förslag på nytt tema mailas till henne. 

Botkyrka har en träff nästa vecka. Birgitta kollar upp om de har några bra teman. 

 

Aktiviteter för äldre går att hitta på hemsidan under Uppleva & Göra - Senior 
fritid. Där finns kontaktuppgifter till olika föreningar, information om bio, 
motionsaktiviteter och andra aktiviteter. 
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Var i kommunen finns hjärtstartare? 
Det finns en karta på hemsidan, men den är inte uppdaterad. Sveriges 
Hjärtstartarregister har en förteckning men uppgifterna måste bli rapporterade 
dit. Johnny får i uppdrag att se över problemet med uppdateringen. 

Fråga: Finns det hörselslinga i Villa Skönvik?  
Annica tror det finns en slinga och instruktioner. Yvonne kollar upp det. 

 

6. Ritgranskningsgruppen 
Margaretha och Ulla har varit i kontakt med MSB. De är nu med på deras mail-
lista så de får löpande information. 
 
 
7. Tillgänglighetsguiden 
Ulla har varit i kontakt med Christina Lood som sa att det saknas pengar. Ulla har 
kontaktat Lennart Kalderén som ska ta det med kommundirektör Mats 
Bergström. Guiden måste uppdateras och pengar avsättas i budgeten för det. 
Ulla följer upp. 
 
 
8. Funktionshinderplanen 
Inget togs upp. 
 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

Nästa möte är 2018-11-13. 

Välkomna! 
 
 

   
 


