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  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 22 februari kl. 15.00 

 Plats: Bergaholm, kommunhuset, Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 

Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem ordförande 

Birgitta Hafström (C) 

Birgitta Rönnblad (S) 

Maria Sverker, Neuro St Botvid 

Caismari Nord, FUB Botkyrka-Salem 

Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening i Botkyrka Salem 

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

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

Pia Torstensson, Neuro St Botvid 

Övriga: 

Carina Strandberg, verksamhetschef Utförarenheten 

Fuad Ganibegovic, verksamhetschef Myndighetsutövning 

Anneli Ritter, Anhörigkonsulent/Äldrelots 

Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen 

Anmält förhinder: 

Ulla Eklöf (M) 

Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 

  

1. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2021-11-23 

Gicks igenom. Margaretha har haft kontakt med valnämnden, de återkommer 

med tid för ett möte.  

 

2. Information från kommunens representanter 

Carina informerade om att det beslutats om en E-plattform där medborgarna 

ska kunna ta emot digital information. 

Arbete pågår hur vi kan förbättra bostadsanpassningen. Enligt lag så är vi inte 

skyldiga att hjälpa till med insamlande av offerter, men samtal pågår med MSB 

för att vi ska kunna ge stöd till de medborgare som behöver. 

Översyn pågår kring samordning mellan våra 12 enheter för att se vilka insatser 

som efterfrågas och hur vi kan effektivisera för att ge bästa möjliga stöd och 

hjälp. 
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Fuad informerade om förändring bland handläggarna. 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.  Det är 

myndigheten som beslutar om permobilgarage.  

Anneli informerade om sitt uppdrag som äldrelots och anhörigkonsulent. Hon 

får många samtal gällande praktiska frågor. Anhöriggrupperna har startat upp 

igen. Anneli kommer att ha drop-in möten på biblioteket. Hon har haft föredrag i 

kyrkan angående anhörigas situation ur ett livsperspektiv. Arbete pågår med att 

förankra anhörigstödet i kommunens alla enheter för att nå alla som behöver 

stöd. 

Stefan informerade om att detaljplanering av Södra Hallsta pågår. Rönninge 

centrum börjar bli klart. På gång är dagvattendam i Garnudden, lite nya 

gångvägar och på sikt Salems centrum. Stefan tar gärna emot förslag på vad som 

behöver åtgärdas. 

Annika kunde inte medverka vid mötet men skickade med följande information. 

Många aktiviteter runt om börjar dra igång för barn/ungdomar/vuxna med 

funktionsnedsättning. På sportlovet kommer Salems IF att ha prova på träning 

för barn/unga med funktionsnedsättning se hemsidan salem.se/sportlov. 

Salems IF kommer troligtvis att starta upp en verksamhet till hösten som riktar 

sig till funktionsnedsättningsområdet. 

Kultur och fritid har lagt ett budgetförslag till 2023 att göra om grillplatsen vid 

Möllebadet likt den vid Garnudden. Den skulle då bli fräschare och mer 

tillgänglig. Vi vet inte i dagsläget om vi får pengarna till det. 

Se gärna www.fritidsnatet.se där man hittar aktiviteter i hela Stockholm. 

  

3. Information från Margaretha Häll Assarsson 

Margaretha informerade från nätverksmötet med andra kommuner kring 

funktionshinderfrågor. Myndigheten för delaktighet informerade om vad som 

görs på nationell nivå. De nationella målen är att kunna leva ett aktivt liv som 

alla andra. 

   

4. Ritgranskningsgruppen 

Inget nytt är granskat. 

 

5. FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning 

Här ska punkterna som finns i FN:s konvention implementeras i vår kommun.  

 

 

http://salem.se/sportlov
http://www.fritidsnatet.se/
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De 8 delarna som finns är: 

 tillgänglighet 

 icke-diskriminering 

 jämställdhet 

 individuellt självbestämmande 

 lika möjligheter 

 respekt för olikheter 

 deltagande och inkludering i samhället 

 respekt för den fortlöpande utvecklingen hos barn med 

funktionsnedsättning. 

 

     6. Övriga frågor 

    Inga övriga frågor förelåg. 

 

    7. Nästa möte 

    Nästa möte är den 17 maj 2022 kl 15.00 

 

 


