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  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 12 november 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 
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 Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen 
 
Anmält förhinder: 
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem 
Anneli Ritter, Anhörigkonsulent/Äldrelots 
Åsa Radne, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
1 Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2019-09-17 
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.  

2. Information från kommunens representanter 
Cecilia informerade om kommande omorganisation inom verksamhetsområde 
funktionsnedsättning. Det blir 5 enhetschefer istället för 6. Alla som berörs har 
fått varit med i omorganisationsarbetet. Alla är positiva och överens. Facklig 
förhandling kommer att ske. 

Daglig verksamhet har denna vecka utställning på biblioteket där de visar saker 
som de själva har gjort. Den 7 december har daglig verksamhet julmarknad i 
centrum. 

Fuad informerade om att det pågår en rekrytering på Myndighetsenheten, 
därefter är de fulltaliga. 
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Annika informerade om en förändring på Fritidsnätet.se. Sidan vänder sig till 
personer med en funktionsnedsättning och ska uppgraderas efter nyår.  

Parasportförbundet arbetar med att på att ta fram en ny app.  

Rödstu Hage idrottsplats som är belägen i Uttran i Botkyrka kommun håller på 
att rustas upp. Där ska ges möjlighet till parasportutövning. 

Den 18 januari 2020 planeras en kulturdag i Murgrönan i samarbete med 
Biblioteket och Kulturskolan. 

Stefan informerade om att det är rörigt i Rönninge centrum. Ombyggnaden ska 
vara klar i januari 2020. Rabatterna kommer att vara klara i april/maj. 

Nya projekt planeras vid Södra Hallsta och Fågelsången. 
 
3. Projekt Badramp vid Möllebadet  
Easytrail har tagit upp badrampen. 

Jonas Hübner har träffat BTH Bygg. Nytt förslag beträffande en RWC-toalett är 
att ta befintligt förråd och en liten del av kiosken i anspråk. Kioskägaren är 
positiv till det. En arkitekt är inkopplad. 

Ulla har pratat med Rolf angående städningen och kioskägarens närvaro. Annika 
sa att kontraktet med kioskägaren inte är utformat så att de måste vara där 
varje dag. Vädret styr. 

Dubbla handledare längs vägen ned till badrampen är önskvärt men ryms inte 
inom budget 2021. Kostnadsförslag ska tas fram för fundament och handledare. 
KRF återkommer med information vid nästa möte i februari 2020. 
 
4. Information från Ulla Wickstein 
Ulla har pratat med Bengt Olsson på Skanska angående byggnationen vid 
Rönninge station. Hon och Margareta ska träffa Bengt onsdag 13/11. Klagomål 
finns på att det är dålig tillgänglighet till bussarna pga ett uppsatt staket och att 
ledstråken är ofullständiga. Stefan pratar med Björn på SMÅA. Skanska sköter 
bygget på torget och SMÅA har hand om bygget av huset. Konsum-parkeringen 
kommer att tas bort när det planerade P-garaget är färdigt. 

Margareta har aktualiserat att vi ska ha en kommunal taltidning. Behovet och 
kostnaden bör utredas. Maria kontrollerar om Mitt i Botkyrka kommer ut som 
taltidning och om den inte gör det, är det något som kan bli aktuellt?  

Margareta har även aktualiserat att vi ska ha en syn- och hörselinstruktör. Det 
har tidigare funnits en sådan tjänst som blivit indragen. Uppgiften las på 
hemtjänsten. 1,5% av kommunens invånare är synskadade och många fler är 
hörselskadade. Alla har inte kontakt med hemtjänsten. Margareta anser att 
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behovet finns av en syn- och hörselinstruktör. Hemtjänstpersonal kan sparas in 
om brukaren kan lära sig att t ex göra sin egen frukost. Ulla ansåg att behovet 
borde utredas. Kanske kan man köpa in timmar istället för att ha en hel tjänst. 
Cecilia svarade att om kommunen ska bekosta så behövs ett grundligt underlag. 
Ulla kontaktar Nykvarn som har en syn- och hörselinstruktör. 

5. Ritgranskningsgruppen 
Ulla har fått detaljplanen för Söderby. KRF har som remissinstans inget att 
tillägga. 

6. Tillgänglighetsdatabasen 
MSB har inte tid att uppdatera. Konsult Magnus Mattisson har erbjudit sig att 
sköta uppdateringen. Cecilia Wahlgren ska kontrollera om det finns någon i 
hennes verksamhet som kan uppdatera TD. 

7. Funktionshinderplanen 
Cecilia har ett dokument från 2015 som hon delar med Stefan. Det beskriver vad 
som finns och hur vi arbetar. Ulla har eventuellt ett gammalt dokument från 
2010.  

8. Mötestider 2020 
Tisdagen den 18 februari kl 16.00. 
Konferensrum Bergaholm, kommunhuset, Salems centrum 
 
Tisdagen den 5 maj kl 16.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 
 
Tisdagen den 15 september kl 16.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 
 
Tisdagen den 10 november kl 16.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 
 
9. Övriga frågor 
Inget övrigt togs upp. 

 

 

 
 

   

 


