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  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 23 november kl. 16.00 

 Plats: Bergaholm, kommunhuset, Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 

Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem ordförande 

Birgitta Hafström (C) 

Birgitta Rönnblad (S) 

Maria Sverker, Neuroförbundet 

Irené Reinius-Eriksson, Stroke-föreningen i Botkyrka-Salem 

Övriga: 

Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen 

Anmält förhinder: 

Ulla Eklöf (M) 

Caismari Nord, FUB Botkyrka-Salem 

Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening i Botkyrka Salem 

Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem 

Carina Strandberg, verksamhetschef Utförarenheten 

Fuad Ganibegovic, verksamhetschef Myndighetsutövning 

Anneli Ritter, Anhörigkonsulent/Äldrelots 

Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

1. Information från kommunikationschef Rebecka Grunditz 

Rebecca informerade om det nya intranätet som lanserats under året. Hon 

berättade även om sitt arbete som kommunikationschef. Det innebär bl a att ta 

fram trycksaker såsom kommunguiden, årsbokslut, 6 nummer av Salems 

kommun informerar och en taltidning. Hon vill på sikt förändra den grafiska 

profilen för att göra den mer tillgänglig, färgerna är svåra att se. Även hemsidan 

behöver bli mer användarvänlig. Det är svårt att hitta det man vill och allt är inte 

tillgängligt. Det är en budgetfråga men finns med i plan. Margaretha föreslog att 

man kunde läsa in Salem informerar som en taltidning, Rebecca tar det med sig. 

 

2. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2021-08-24 

Gicks igenom. Träffen vid Garnudden som Magnus Mattisson och 

Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet skulle ha haft den 24/9 vart inställd. 

En journalist har intervjuat Annika och Margaretha och gjort ett reportage.  
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3. Information från kommunens representanter 

Fuad kunde inte närvarande men skickade med följande information: 

Under 2021 gjordes en sammanslagning av Myndighetsenheten och 

Vuxenenheten då det bedömdes att det blir mindre sårbart och lättare med 

samverkan. Det har lagts mer resurser inom funktionshinderområdet och inom 

äldreomsorgen på Myndighetsenheten. Detta för att balansera arbetsmängden 

mellan enheterna och stärka upp LSS och äldreomsorg. Tidigare fanns två 

barnhandläggare och två vuxenhandläggare inom LSS, där vuxenhandläggarna 

även arbetade med socialpsykiatri. Nu är det ändrat till tre LSS-handläggare som 

arbetar från 0-100 år och två handläggare som arbetar med socialpsykiatri. 

Detta bedöms vara mindre sårbart och ge bättre stöd till brukarna. 

Carina kunde inte närvarande men skickade med följande information: 

Korttidshemmet Vattentornet, för barn och unga vuxna, har en ökad 

efterfrågan. Verksamheten har därför påbörjat en översyn angående hur 

efterfrågan kan mötas på bästa sätt, både då det gäller det ökade antalet 

personer och de olika behoven av stimulans. 

Verksamhetschefen för Utförarenheterna har tillsammans med anhörigstödjaren 

deltagit på möten för anhöriga till äldre. Syftet har varit att besvara anhörigas 

frågor, men framförallt att kunna ta del av anhörigas åsikter, funderingar och 

utvecklingsförslag. 

Verksamhetschefen har tillsammans med två enhetschefer initierat ett 

förvaltningsövergripande arbetet kring suicidprevention, med målet att 

kommunen ska ta fram en kommungemensam suicidpreventionsplan. UllaKarin 

Nyberg, överläkare i psykiatri, föreläser den 24/11 för medarbetare från samtliga 

förvaltningar om suicidpreventivt arbete.  

Samarbete mellan utförarenheterna pågår inom en rad områden där syftet är 

att utveckla verksamheten för att möta brukarnas behov. Ett exempel är en 

utbildningsinsats från Öppenvården och Ungdomsmottagningen , “Att arbeta 

med frågor om sex och samlevnad”, riktad till boendepersonal inom Bostad med 

särskild service och personal inom Daglig verksamhet. Syftet är är att via ökad 

kunskap kunna ge bättre stöd och omvårdnad till brukarna. 

Sedan oktober månad har verksamheten en ansvarig SIP-samordnare, som 

frånsett sin tjänst på Daglig verksamhet, har i  uppdrag att samordna SIP-möten 

för Socialförvaltningens samtliga enheter internt och/eller tillsammans med 

Regionen. Utgångspunkten för SIP-mötet kan bl a vara att den enskilde brukaren 

känner behov av samordning för att bäst kunna tillgodogöra sig olika insatser. 

Brukaren kan själv initiera SIP-mötet, eller be sin kontaktperson, boendestödjare 

m fl att hjälpa till att sammankalla till ett SIP möte. 
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Annika informerade om att biblioteket har seniorfika med information om vad 

biblioteket kan erbjuda, t ex böcker med större text och olika hjälpmedel. 

Träffarna är torsdag 25 november 10.00 och måndag 6 december 10.00. 

Annika har samarbete med Riksidrottsförbundet kring parasport. Syftet är att få 

in parasporten i större ordinarie föreningar och på sikt kunna etablera parasport 

i Salem. Lov-verksamheten har alltid 2 gratisaktiviteter riktade till barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning. Dessa finansieras genom bidrag från 

socialstyrelsen.  

Annika tipsade även om www.fritidsnatet.se där man kan söka olika aktiviteter 

som är riktade till personer med funktionsnedsättning. Kommunerna håller på 

att uppdatera sina aktiviteter. Stockholms stad äger systemet. Vi har inga egna 

aktiviteter i Salem. 

  

4. Information från Margaretha Häll Assarsson 

Margaretha informerade om att hon och Ulla har haft möte med Emily LI 

angående hemsidan. Plattformen hemsidan ligger på behöver uppdateras och 

det som ligger på hemsidan behöver ses över så att allt blir tillgängligt. 

   

5. Ritgranskningsgruppen 

Inget nytt är granskat. 

 

6. Funktionshinderplanen 

Hur tillgängliga är vallokalerna? En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att se över 

lokalerna. Gruppen består av Margaretha, Birgitta H, Birgitta R och Irene. 

 

7. Övriga frågor 

Bättre kommunikation är önskvärt. En del information föll bort under 

pandemiåret när det inte var några möten.  

Diskuterades problemet med tillgängligheten i nya Rönninge centrum. Det är 

skymd sikt vid utfarten från parkeringsgaraget. Ledstråket leder ingenstans. Kan 

förhoppningsvis bli bättre när centrum är klart. 

Tiden med grönt vid övergångsstället vid bussen i Salems centrum är för kort. 

Svårt att hinna över.  

Maria informerade om att hennes kollega Pia Torstensson kommer att medverka 

på nästa möte och eventuellt kommer att ta Marias plats framöver. 

Beslutades att 2022 års möten startar 15.00 i stället för 16.00. 

 

 

http://www.fritidsnatet.se/
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8. Mötesdatum 2022 

Tisdagen den 22 februari kl 15.00. Bergaholm, kommunhuset, Salems centrum 

Tisdagen den 17 maj kl 15.00. Bergaholm, kommunhuset, Salems centrum 

Tisdagen den 20 september kl 15.00. Bergaholm, kommunhuset, Salems centrum 

Tisdagen den 15 november kl 15.00. Bergaholm, kommunhuset, Salems centrum 
 

 

 

  

  


