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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Tid:

Tisdagen den 19 februari 2019 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
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem
Caismari Nord, FUB Botkyrka-Salem
Övriga:
Eva Christersson, verksamhetschef myndighetsenheten
Thory Mollberg, verksamhetschef verksamhetsområde funktionsnedsättning
Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Åsa Radne, Barn- och utbildningsförvaltningen
Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen
Anmält förhinder:
Maria Sverker, Neuroförbundet
Irené Reinius-Eriksson, Stroke-föreningen i Botkyrka-Salem
Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen

1 Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2018-11-12
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
2. Information från kommunens representanter
Jenny Thorsell har tillträtt som ny socialchef. Hon kommer och presenterar sig
på mötet den 7 maj.
Thory Mollberg kommer att gå i pension från och med den 29/3. Rekrytering
pågår.
Eva informerade om att det flyter på bra på myndighetsenheten. Alla tjänster är
tillsatta och konsulterna håller på att fasas ut. Myndigheten har informationsmöte den 13/5 angående LSS-insatser.
3. Projekt Badramp vid Möllebadet
Projektet ska vara klart senast 2020. Arbete pågår med att hitta en passande
ihopfällbar rullstol och en lösning på hur den ska förvaras. Upphandling pågår
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med ny Caféägare. Eventuellt kan det installeras ett väggskåp i Cafeét och
förvara rullstolen där? Arbete pågår även med att ses över om toaletterna kan
anpassas. Vägen ner till badet behöver hårdgöras.
4. Information från Ulla Wickstein
Konsulten Magnus Mattisson ska filma från det nya ledstråket vid Garnudden
och lägga ut på vår hemsida.
Ulla har varit i kontakt med Annika på Salem rehab angående att ordna en
äldredag. Den här gången är det tänkt att vara i matsalen så fler får plats.
Programmet håller på att utarbetas. Hur når vi ut till dem som inte bor på
Rönningeborg? Notis i Salem informerar, information på PRO och SPF-möte.
Datum för dagen är inte bestämt men förslaget är i mitten av maj. KPR har
planer på att ordna en egen äldredag i höst.
Ulla arbetar vidare med ledstråk i centrum.
Ulla har kontaktat myndigheten för delaktighet angående FN:konventionen som
inte efterföljs.
5. Ritgranskningsgruppen
Ulla varit på möte om skolan. Planerna gicks igenom. Allt är inte klart än men det
ser bra ut.
6. Tillgänglighetsdatabasen
Ulla har möte inplanerat med Philip Tilja och Christina Lood på MSB 20/2.
7. Funktionshinderplanen
Alla kommuner har skyldighet att ha en Funktionshinderplan. Den vi har nu
reviderades 2010. Frågan är lyft igen. Socialförvaltningen och MSB har ansvaret.
8. Övriga frågor
Birgitta tog upp frågan att det fortfarande inte monterats efterfrågade
ledstänger i branta backar. Det är ett gammalt beslut men som inte är inskrivet i
något protokoll. Stefan svarade att han ska se över det. Birgitta skickar den
information hon har till honom.

