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  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 24 augusti kl. 16.00 
 Plats: Församlingssalen Säby kyrka, Salems centrum 

 Banko Ordinarie: 
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem ordförande 
Ulla Eklöf (M) 
Birgitta Hafström (C)  
Caismari Nord, FUB Botkyrka-Salem 
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem 
Irené Reinius-Eriksson, Stroke-föreningen i Botkyrka-Salem 

Övriga: 
Carina Strandberg, verksamhetschef Utförarenheten 
Fuad Ganibegovic, verksamhetschef Myndighetsutövning 
Anneli Ritter, Anhörigkonsulent/Äldrelots 
Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen 

Anmält förhinder: 
Birgitta Rönnblad (S) 
Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening i Botkyrka Salem 
Maria Sverker, Neuroförbundet 
Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
1. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2020-09-15 
Gicks igenom. 
 
2. Information från kommunens representanter 
Fuad informerade om att mycket av verksamheten har varit tvungen att 
begränsas utifrån covid-19. Det har inneburit många anpassningsåtgärder. 
Myndighetsenheten och vuxenenheten har slagits ihop till en enhet vilket har 
gjort att resurserna används bättre.  

Carina informerade om att covid-19 begränsat även hennes verksamheter. Det 
blir tråkigare för de boende när gruppaktiviteter och sysselsättning ställts in. 
Verksamheterna är igång men är anpassade. Näckrosen är på gång att starta 
upp. Carina har samarbete med chefen för vårdcentralen för att förbättra, 
snabba upp och underlätta utifrån brukarens bästa. Viktigt att huvudpersonen 
får närvara vid s k SIP-möten och säga sitt. 

Pga lagstiftningen får vi inte kräva eller fråga om någon är vaccinerad. Men 
vaccinationssiffran i kommunen är hög jämfört med andra kommuner. 
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Totalt i Salem har 76,9% fått första dosen och 61,6% är fullvaccinerade. Bland de 
som är 60+ har 91% fått första dosen och 87% är fullvaccinerade. Vi har haft 
väldigt få nya covid-19 fall. 

Planerna för gruppboendet vid Södra Hallsta är inte klara. Carina har lokalmöte 
på onsdag och återkommer med mera besked efter det. 

Anneli informerade om att hon startade upp promenadgrupper i våras. Hon 
hade grupper 5 dagar/vecka i 3 månader. Promenaderna var mycket 
uppskattade.  
Fr o m september startar hon upp de ordinarie grupperna. Det är grupper bl a 
för de som vårdar hemma, de vars make/maka flyttat in på SÄBO, och de som 
nyligen blivit lämnad ensam. Anneli har samarbete med Säby kyrkan och 
biblioteket. 

Annika kunde inte närvarande men skickade med följande information: 
Under pandemiåret har det kommit samtal om hur positivt det har varit med 
anpassningarna i Garnuddenområdet och med alla bänkar så att man kan sitta 
ner. Förfrågningar har kommit om kommunen tänker anpassa grillplatsen vid 
Möllebadet så som man gjort vid Garnudden och om det kan göras anpassningar 
kring motionsspåret som går ovanför Nytorpsskolan med fler bänkar, gym etc 
liknande de i Garnudden. När det gäller utegym finns det maskiner för utegym 
som är gjorda så att dom är kombinerade både för rullstol och utan plus att man 
kan ändra vikten på maskinerna.  

Se www.fritidsnatet.se där man kan söka olika aktiviteter som är riktade till 
personer med funktionsnedsättning. 

Parasportveckan är den 13-19 september. Det är Parasport Stockholm som har 
massor med föreläsningar digitalt men också verksamhet på olika platser. Se 
https://www.parasport.se/Distrikt/Stockholm/Parasportveckan/. 

 
3. Information från Margaretha Häll Assarsson 
Det finns ett funktionsrättsverk mellan kommunerna. Flera av kommunerna, 
däribland Salem, har dragit in tjänsten som arbetar med tillgänglighetsfrågor, 
men Margaretha är med i nätverket. Det är små och stora kommuner från både 
södra och norra Stockholm som ingår. De träffas ca 4 ggr/år. 
 
4. DelaktighetsBoosten 
Det har inte varit så många träffar som det var tänkt pga av pandemin. Frågan 
hur KRF ska arbeta har presenterats direkt för politiken. Det gäller att tydliggöra 
våra roller, att arbeta brett och att ge råd till tjänstepersoner. I reglementet från 
2010 står vilka uppgifter KRF har.  
 
 
 

http://www.fritidsnatet.se/
https://www.parasport.se/Distrikt/Stockholm/Parasportveckan/
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5. Ritgranskningsgruppen 
Själva gruppen finns ej, hela KRF har yttrat sig över 4 remisser. Rådet föredrar 
skilda gång- och cykelvägar. 

Beslut: att hela rådet ritningsgranskar remisser efter utskick från Margaretha. 
 
6. Övriga frågor 
Ulla informerade om att Magnus Mattisson och Branschorganisationen Svensk 
Tillgänglighet har en träff vid Garnudden den 24/9 kl 10.00. Start vid 
tennishallen. Magnus bjuder även in Mitt i Botkyrka och Naturskyddsföreningen 
till träffen. Bra om så många som möjligt kommer. 

Dessutom är det bra om vi har en kontaktperson för anpassningarna vid 
Garnudden. 

Beslut: Att utse Caismari Nord som vår kontaktperson. 

 
 

  

  


