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  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 17 september 2019 kl. 16.00 
 Plats: Konferensrum Högantorp, kommunhuset Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 
Ulla Wickstein (M) 
Birgitta Hafström (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 
Maria Sverker, Neuroförbundet 
Irené Reinius-Eriksson, Stroke-föreningen i Botkyrka-Salem 
 
Övriga: 
Cecilia Wahlgren, verksamhetschef funktionsnedsättning 
Fuad Ganibegovic, verksamhetschef myndighetsenheten 
Annika Placido, tf verksamhetschef myndighetsenheten 
Filip Tilja, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anneli Ritter, Anhörigkonsulent/Äldrelots 
Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen 
 
Anmält förhinder: 
Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Åsa Radne, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
1 Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2019-05-07 
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.  

2. Information från kommunens representanter 
Cecilia informerade om att det är mycket arbete med budgeten. På 
verksamhets- område funktionsnedsättning har det dragits in en tjänst som 
enhetschef. 

Fråga:  Hur blir det med Daglig verksamhets lokaler på Torparstigen? De finns 
planer på att flytta Daglig verksamhet till Skyttorp och samtidigt planer på att 
Skyttorp ska rivas. Hur går det ihop? Cecilia svarade att man kortsiktigt försöker 
att använda Skyttorp så långt det går. Långsiktigt ska Skyttorp läggas ner, vart 
verksamheten tar vägen då är oklart. Arbete pågår. 
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Fråga: Många är besvikna på biståndsbeslut, är det fler som beslutar? Annika 
svarade att de följer riktlinjer och rättspraxis och att de har ganska få avslag. 
Vissa beslut tas av biståndshandläggare, andra beslut tas av verksamhetschef 
eller utskottet. Det är kostnaden som avgör vem som beslutar. 

Fråga: Second handbutikens lokal är väldigt trång, kan de få större lokal? Filip 
svarade att det är svårt. Kommunhuset är ganska fullt. Övriga lokaler i centrum 
ansvarar centrumägaren för och verksamheten bör ligga i centrum. Planer finns 
att försöka göra det bästa av befintlig lokal. 

3. Projekt Badramp vid Möllebadet  
Vägen ned till badrampen har asfalterats. Vägen är relativt brant och handledare 
behöver installeras. Ulla kontaktar Weland i Smålandsstenar för en prisbild på 
varmgalvaniserat räcke.  

RWC-toalett saknas, den kan rymmas i befintliga lokaler. Det finns ett förråd 
som arrendatorn av caféet disponerar det ligger i anslutning till vatten och 
avlopp. Det gäller att komma överens med arrendatorn. Dialogen fortgår.  

Ulla har pratat med Länsstyrelsen om tilläggspengar till projektet och fick svaret 
att det inte gick, det måste vara större projekt. Pengar finns avsatta i 2020 års 
budget som täcker RWC-toalett och handledare. Viktigt att kolla upp att det 
finns optiskt larm och signal på den nya RWC-toaletten. 

Easytrail tar upp badrampen och bryggan under vecka 40. 

Jonas, Magnus, Margaretha och Ulla har besökt Möllebadet. Arrendatorn var 
inte där. Det var lite stökigt och låg massor av sand på badrampen. Arrendatorn 
är bara där vid vackert väder. Ulla har pratat med Rolf Johansson på Kultur- och 
fritid angående problemet. 

Magnus Mattisson ska fotografera projekt Garnudden och projekt Badramp 
Möllebadet och lägga ut på hemsidan samt göra ett reportage i en friluftstidning 
som heter Naturkompaniets Tidning 365. 

Det har placerat ut en ny skylt vid Garnudden Skylt, Skylt 1 (bifogas i utskicket). 
Det är en liggande skylt med vanlig skrift, punktskrift: Taktil karta som anger var 
QR-koden finns. Men hjälp av QR-koden kan man få texten uppläst i sin egen 
telefon. 

Önskemål framfördes om att få bort alla kanadagäss. Filip ser över. 

4. Information från Ulla Wickstein 
Ulla uppmanade alla att lämna synpunkter på Salems kommuns hemsida och 
tillgänglighetssdatabasen. 

Det är dålig tillgänglighet vid Rönninge station och till bussarna pga byggnation. 

https://drive.google.com/open?id=0B7VkZiY6OggqOXpZRXRTUV94YXFPam9NNWduV0I1SU5lUzNr
https://drive.google.com/open?id=0B7VkZiY6OggqX0JGeWFneDd3VlA0N25vZmY4TVlTeHBxbWdR


 

 

 

Minnesanteckningar 

2019-09-17 
3 av 3 

 

   
 

 

 

Ledstråken är ofullständiga. Vem åtgärdar? Birgitta Hafström tar fram telefon- 
nummer till platschefen för bygget och ger till Ulla som kontaktar honom. 

 

Ulla informerade om att Soc fältarna berättade om sitt arbete på senast 
nämnden. UPIS-projektet - Sysselsättning för ungdomar 16-29 år pågår ett år till. 

Ulla informerade om Botkyrka kommuns projekt BASUN. Ett projekt för att få ut 
ungdomar upp till 24 år i arbete och studier. Projektet har pågått sedan 2016. 
Under 2018 fick 73% av ungdomarna arbete eller studier. Se vidare bifogat 
dokument eller på Botkyrka kommuns hemsida. 

5. Ritgranskningsgruppen 
Bo Thoor, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har hand om den. Kallar 
gruppen vid om- och nybyggnation. 

6. Tillgänglighetsdatabasen 
Vem uppdaterar? Eventuellt kommer Linda Brandler att ha hand om det. Ulla 
återkommer. 

7. Funktionshinderplanen 
Är ett internt dokument som gäller 2015-2019 men som inte är antaget av 
nämnden eller kopplat till kvalitetsledningssystemet. Det är ovanligt att man inte 
har en funktionshinderplan. Ulla återkommer i ärendet. 

8. Bernd Priemer talar om Funktionsrätt Stockholm 
Bernd sitter med i styrelsen för Funktionsrätt Stockholm, 
https://funktionsrattstockholmslan.se/. Deras budskap är ett samhälle för alla! 
Se powerpointpresentation, bifogas även minnesanteckningarna. 
 
9. Övriga frågor 
Inget övrigt togs upp. 

 

 

 
 

   

 

https://www.botkyrka.se/naringsliv--arbete/for-dig-som-ar-arbetssokande/jobbcenter-botkyrka/ar-du-ung-utan-arbete-eller-studier/basun.html
https://www.botkyrka.se/naringsliv--arbete/for-dig-som-ar-arbetssokande/jobbcenter-botkyrka/ar-du-ung-utan-arbete-eller-studier/basun.html
https://funktionsrattstockholmslan.se/
https://drive.google.com/open?id=0B7VkZiY6OggqZ3Rsc0dLSV9FaTE5eTlHRlFRSDhaNlBqcWtR

