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  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 15 september kl. 16.00 
 Plats: Församlingssalen Säby kyrka, Salems centrum 

 Banko Ordinarie: 
Ulla Eklöf (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 

Övriga: 

Cecilia Wahlgren, verksamhetschef funktionsnedsättning 
Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Anneli Ritter, Anhörigkonsulent/Äldrelots 
Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen 

Anmält förhinder: 
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem 
Irené Reinius-Eriksson, Stroke-föreningen i Botkyrka-Salem 
Fuad Ganibegovic, verksamhetschef myndighetsenheten 
Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
1. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2020-02-18 
Projekt Möllebadet 
Det kostar ca 1 miljon kronor att sätta upp dubbla handledare från parkeringen 
ner till badrampen. Ulla har pratat med Länsstyrelsen om att ansöka om mer 
pengar, men det gick inte att ansöka om mer pengar till ett gammalt projekt, 
måste vara ett nytt. Det finns fortfarande lite pengar över. Ulla ser över om det 
räcker till dubbla handledare på endast de brantaste partierna. Toaletten vid 
Möllebadet räknas inte som handikappanpassad pga måtten som ska vara 220 x 
220. Den befintliga toaletten är 180 x 300 och klassas som handikappvänlig. 
Toaletten är öppen när kiosken är öppen. 

Syn- och hörselinstruktör 
Yvonne informerade om att det eventuellt kommer att starta en speciell 
utbildning. Cecilia kontrollerar med Åsa Bergström, verksamhetschef för 
äldreomsorgen, om någon inom hemtjänsten kan utbildas. Regionen sköter det 
mer avancerade. 
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Fritidsnätet 
Fritidsnätet  https://www.fritidsnatet.se/ vänder sig till personer med en 
funktionsnedsättning och till ledsagare. Där hittar man aktiviteter som finns i 
Stockholms län. Man söka på aktiviteter och datum. 

Haninge kommun har inlett ett samarbete med Passalen 
https://passalen.se/evenemangsstad/haninge/ som är en länk mellan föreningar 
och privatpersoner. 
 
2. Information från kommunens representanter 
Cecilia informerade om att verksamheterna nu börjat komma igång efter 
nedstängningen pga Covid-19. Daglig verksamhet har delats in i mindre grupper 
och personalen får inte gå mellan grupperna. Second Hand-butiken har öppnat. 

Cecilia informerade även om Supported employment som är en praktikplats på 
en “vanlig” arbetsplats. De kommer också att starta friskvårdsinriktning i 
verksamheterna i samarbete med bl a arbetsterapeut Bo Qvist. Projektet är än 
så länge på planeringsstadiet. Tanken är att börja med att de berörda får titta på 
friskvårdsaktiviteterna innan de provar. Exempel på aktiviteter kan vara att spela 
piano eller att lära sig hälsosam matlagning. 

Lokal-TV och radio har gjort ett reportage om Second Hand-butiken. Second 
Hand-butiken har fått låna en källarlokal. 

Personalbesparingar är gjorda. Inga fler planerade besparingar just nu. 

Höstens brukarundersökningar kommer att göras digitalt. Enkäten är förenklad 
för att passa målgruppen. Den innehåller både text och glada/missnöjda gubbar. 
Det kommer att arrangeras öppet hus med fika där man samtidigt kan besvara 
enkäten. Vissa kommer även att få enkäten hemskickad i pappersform. 

Annica informerade om att fritidsmässan är inställd i år. Den skulle ha varit i 
Sollentuna. Osäkert om det blir på norra eller södra sidan nästa gång. Digital 
aktivitetskalender kommer ut till höstlovet. Allmänhetens åkning i ishallen 
kommer att vara öppen som vanligt. 

Anneli informerade om att anhöriggrupperna startats upp igen. Grupperna 
träffas i halvgrupper i Lilla Murgrönan. Det är 5 olika grupper dagtid och en 
kvällsgrupp på Gläntan för föräldrar med vuxna barn främst inom 
neuropsykiatrin. 
 
3. Information filminspelning 17/9 vid Möllebadet och Garnudden 
Den 17 september kommer Lindahl Film till Möllebadet för att filma 
rullstolsrampen, ledstråket samt grillplatsen och utegymmet vid Garnudden. 
Drönare kommer att filma området från ovan. Kostnaden för filmningen blir  
14 250 kronor. Filmen kommer att läggas ut på hemsidan. 
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4. Information från Ulla Eklöf 
Ulla informerade om Rivkraft som är en webbpanel för alla med en 
funktionsnedsättning som är 16 år och äldre. Där svarar man på frågor som 
handlar om tillgängligheten i sin vardag rörande t ex arbete, studier och kultur. 
Det är Myndigheten för delaktighet som står bakom. Läs mer på 
www.mfd.se/rivkraft. 
 
Botkyrka ger ut en taltidning 1 gång/vecka och Salem en tidning 6 ggr/år. 
Botkyrka köper tjänsten av Iris Media. Önskvärt om Salem och Botkyrka 
kommun kan samarbeta så att alla i kommunerna fick samma tidning. 
Margaretha och Ulla pratar med nya kommunikatören Rebecca Grunditz. 
 
5. DelaktighetsBoosten 
Cecilia informerade om DelaktighetsBoosten https://delaktighetsboosten.se/ 
som handlar om olika typer av stöd man kan ansöka om, det är kostnadsfritt. Det
är kommunövergripande. Ulla har anmält Salem. 
 
6. Ritgranskningsgruppen 
Inget nytt. 

7. Tillgänglighetsdatabasen 
Databasen drivs av ett privat företag och Västra Götalandsregionen är med som 
samarbetspartner. Det är en samverkan med vissa företag och kommuner. Det 
finns inte så mycket inlagt som gäller Salem. 

8. Funktionshinderplanen 
En uppdateras funktionshinderplan är snart klar. Det kommer att vara ett 
levande dokument som vi ska arbetas vidare med. 
 
9. Hemsidan 
Margaretha och Ulla bokar in en träff med nya kommunikatören Rebecca 
Grunditz för att se över hemsidan. 
 
10. Övriga frågor 
Inget övrigt togs upp. 
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