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  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 8 maj kl.16.00 
 Plats: Konferensrum Högantorp, kommunhuset Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 
Ulla Wickstein (M) 
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 
Maria Sverker, Neuroförbundet 
 
Övriga: 
Eva Christersson, verksamhetschef myndighetsenheten 
Barbro Roman Ihlar, tf verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, 
centrala barn- och elevhälsan, KAA och Ungdomsmottagningen 
Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Emmatora Alfin, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Josefin Frisk, utredare/sekreterare, Socialförvaltningen 

 
1. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2018-02-20 
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.  
 

2. Information från kommunens representanter 
Emmatora informerade om att de arbetar för fullt med projekt Garnudden. En 
ny offert på 112 000 kronor har tagits fram. Budgeten för projektet är 156 500 
kr. För tillfället arbetar de med parkbänkar, grill och ledstråk. Utegymmet ska 
levereras senast i september. Emmatora berättade att hon har blivit intervjuad 
av SRF’s taltidning “Läns och riksnytt”om projektet.  

Annika informerade om att redskap som är anpassade för rullstolsburna ska 
köpas till utegymmet. Gymmet ska även kompletteras med redskap med lättare 
vikt.  

Barbro informerade om att de har rekryterat en ny chef för elevhälsan, Åsa 
Radne. Åsa har lärarbakgund. Barbro informerade vidare om att barn- och 
utbildningsförvaltningen har ett stort fokus på barn i behov av särskilt stöd. Ett 
projekt har genomförts tillsammans med specialpedagogiska myndigheten för 
att skapa tillgänglighet i lärarmiljön och hitta anpassningar. Inom förskolan har 
projekt genomförts med goda resultat. 
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Eva informerade om att samtliga tjänster inom myndighetsenheten nu är 
tillsatta. När det gäller personer med neuropsykiatrisk diagnos har myndigheten 
en samverkan med Individ och familj. Det nya gruppboendet är framskjutet till 
2022, i dagsläget är Södra Hallsta mest aktuellt. Gruppbostaden Söderby gärde, 
som drivs av Attendo, ska renoveras. De boende kommer att evakueras under 
en tid, troligen till Söderby park men det är inte fastställt ännu. Vidare 
informerade Eva om att Åsa Bergström är ny verksamhetschef inom 
äldreomsorgen sedan några veckor tillbaka. 

Annika informerade om att hon sitter i olika samverkansgrupper och får 
information om vilka aktiviteter som anordnas i området. Många Salemsbor 
deltar i aktiviteter i  Botkyrka och Södertälje. Annika informerade om 
sommarlovsprogrammet som riktar sig till åldersgruppen 6-15 år, även personer 
med funktionsnedsättning är välkomna. Aktiviteterna är gratis, finansieras 
genom statliga medel.  
 

3. Projekt Garnudden - hur går vi vidare?  
Se information från Emmatora under punkt 2. 
 

4. Information från handikapporganisationerna 
Yvonne informerade om att syn och hörsel i samarbete med astma- och 
allergiförbundet kommer att bjuda in till ett informationsmöte i juni. Yvonne 
återkommer med datum.  

Förslag lyfts om att denna informationspunkt tas bort från dagordningen och att 
organisationerna istället anmäler om de har någon information att ta upp. 
Beslut fattas av ordförande Ulla Wickstein om att punkten tas bort.  
 

5. Information från Ulla Wickstein 
Ulla informerade om att ansökan om LONA-bidrag för att anlägga en badramp 
vid Möllebadet har beviljats. Bidraget är 200 000 kronor vilket är ca hälften av 
den beräknade totala kostnaden. Pengarna ska användas till badrampen samt 
för att hårdgöra gångvägen.  
 

6. Ritgranskningsgruppen 
Margareta informerade om att hon och Ulla har träffat den nya planarkitekten 
Cecilia Törning och informerat henne om ritgranskningsgruppens uppdrag. 
Cecilia ska prata med sina kollegor för att se till att medlemmarna i 
ritgranskningsgruppen ska finnas med på sändlistor och få chans att tycka till om 
aktuella planritningar.  
 
 
7. Tillgänglighetsguiden 
Behovet av att uppdatera tillgänglighetsguiden lyftes från flera håll. Ulla har fått 
besked om att ansvaret för att upprätthålla tillgänglighetsguiden ska ligga på 
MSB.  
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8. Funktionshinderplanen 

Ulla lyfte behov av att uppdatera funktionshinderplanen. Pengar saknas i 
dagsläget för att genomföra uppdateringen. Ulla har lyft frågan med 
kommunalrådet som ska ta upp frågan med den nya kommundirektören.   
  

9. Övriga frågor 
Hörslingan i lokal Högantorp fungerar dåligt. En tydlig instruktion efterfrågas. 

Fler anpassade bänkar behövs generellt i kommunen. Gruppen konstaterar att 
denna fråga tillhör MSB.  

Hur ser det ut med sommarjobb? Hur många platser finns i Salem? Eva 
Christensson svarar att det är arbetsmarknadsenheten som ansvarar för detta. 
Det går bra att söka även om man har en funktionsnedsättning.  

Hur arbetar biblioteket för personer med funktionsnedsättning? Hur fungerar 
det? Kommer de dit? Finns det talböcker? Annika Holmertz svarar att biblioteket 
arbetar aktivt med dessa frågor. Irene är ansvarig.  

Yvonne informerar om att det är på gång att kunna bli en tjänst som syn- och 
hörselinstruktör.   

Ulla informerar om att en äldredag planeras under hösten i samarbete med 
vårdcentralen. Ulla önskar att äldredagen ska hållas en gång per år med olika 
teman. Äldredagen har varit mycket uppskattad.  

Yvonne undrar varför drop in-tiden på vårdcentralen har minskats. Är nu endast 
2 timmar på förmiddagen. Yvonne får i uppdrag att ringa till chefen för 
vårdcentralen för att ta reda på det.  

Är vallokalerna tillgängliga? Ulla kontaktar Dag Tingsgård angående detta.  
 

Nästa möte är 2018-09-18. 

Välkomna! 
 
 

   
 


