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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 17 maj kl. 15.00 

 Plats: Bergaholm, kommunhuset, Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 

Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem ordförande 

Birgitta Hafström (C) 

Birgitta Rönnblad (S) 

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

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

Pia Torstensson, Neuro St Botvid 

Övriga: 

Fuad Ganibegovic, verksamhetschef Myndighetsutövning 

Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

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 

Carina Strandberg, verksamhetschef Utförarenheten 

Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anneli Ritter, Anhörigkonsulent/Äldrelots 

 

1. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2022-02-22 

Gicks igenom.  

 

2. Information från kommunens representanter 

Carina kunde inte närvara vid mötet men skickade med följande information. 

Den 18 maj hålls ett förvaltningsövergripande möte kring suicidpreventionen där 

man ska se på riskfaktorer för både medarbetare och kommuninvånare. 

Kommit uppdrag från politiken att anpassa verksamheterna utifrån nya 

kommande behov, budget och lagstiftning. Det ska vara smidigt och enkelt för 

medborgaren. 

Samarbete med regionen pågår kring utskrivningsprocessen för att få en god och 

nära vård som är hållbar och fungerande hela vägen. 
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Fuad informerade om många komplexa LSS- och personlig assistans-ärenden där 

privata aktörer tar in jurister som är krävande och petiga. Tar mycket tid att 

handlägga. Vid avslag ska allt styrkas, det handlar om 2-3 miljonersärenden.  

Det kommer många frågor utifrån Ukraina-kriget. Vad händer om det värsta 

händer? Kommunen har reserver för vatten, mat och mediciner till sina 

boenden. I första hand tar kommunen hand om sina boenden och kan inte 

garantera hjälp till övriga. Man måste kanske förlita sig till anhöriga och grannar. 

Kommunens skyddsrum håller på att inventeras och ses över. 

Stefan informerade om MSB:s exploateringsområden. Arbete pågår med Södra 

Hallsta, Salems centrum och Rönninge kungsgård. Flera nya parkbänkar kommer 

att sättas upp. Asfaltering av 5-6 gator och flera potthål kommer att ske. Stefan 

uppmanade att göra felanmälan om ni upptäckter ställen som behöver åtgärdas. 

Asfaltsbudgeten är 3 miljoner. 

Ny plaskdamm kommer till nästa sommar. 

Annika  informerade om att det gjorts åtgärder på Ersboda. 2 dörrar har vänts  

samt dörröppnare har installerats för att underlätta för rörelsenedsatta. 

I sommar anordnas en konstdag samt musikläger för barn- och ungdomar med 

funktionsvariationer. 

Annika har samarbete sker parasport Stockholm. Salems IF Innebandy kommer 

eventuellt att starta paraverksamhet under hösten. 

I 2023 års budget ligger pengar för att anpassa grillplatsen vid Möllebadet likt 

den vid Garnudden. 

Synpunkt framkom att det är trångt mellan bryggan och rampen i Möllebadet. 

Går det att flytta bryggan? Annika svarade att bryggan och rampen redan är 

nedlagda. Synpunkten har inte inkommit till kommunen, Annika uppmanade att 

göra en felanmälan. Rullstol som tål vatten finns att låna i kiosken. Öppettiderna 

i kiosken varierar efter väder. 

Förra säsongen sattes nya skyltar upp vid Möllebadet med QR-koder. 

Salemsdagen hålls den 28 augusti. 

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

  

3. Information från Margaretha Häll Assarsson 

Margaretha informerade från träff med Länsnätverket. Där framkom hur andra 

kommuner arbetar med t ex valfrågor och hur pandemin har påverkat. 

   

4. Ritgranskningsgruppen 

Inget nytt är granskat. 

KRF vill vara med tidigt och uppmanade Stefan att kontakta dem. 

http://www.fritidsnatet.se/
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5. Rapport om tillgängliga vallokaler 

Måndagen den 10 maj tittade Margaretha Häll Assarsson, Birgitta Rönnblad, 

Birgitta Wahlund Hafström och Irene Reinius Eriksson tillsammans med 

valsamordnaren på kommunens vallokaler. 7 av 9 ställen behöver åtgärdas. De 

flesta problemen var att komma in genom dörrar pga vassa kanter och trösklar. 

Många problem kan åtgärdas med t ex extra ramp. Valnämnden ser över vad 

som behöver åtgärdas och kontaktar MSB. Maila eventuella åtgärder som 

behöver göras till Margareta som sammanställer. 

 

6. Garnudden 

Branschorganisationen Svensk tillgänglighet har utflykt till Garnudden den 21 

maj klockan 10.00. De kommer att grilla korv samt titta på ledstråket. Kom 

gärna! Magnus Mattisson har haft kontakt med Linda Brandler för att se till att 

allt ska fungera. QR-koden till maskinerna vid utegymmet levereras inte längre, 

så tyvärr saknas QR-kod på en maskin. 

 

7. FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning 

Fokusera på frågor kring skolan, t ex att lokalerna blir tillgängliga. KRF gav 

Margaretha i uppdrag att skriva brev till BoU för att tala om att KRF finns som en 

resurs för att allt ska vara tillgängligt för alla. 

8. Övriga frågor 

Finns hörslinga i Bergaholm? Nej. Margaretha för en felanmälan. 

Finns hjärtstartare i kommunhuset? Ja utanför receptionen. 

9. Nästa möte 

Nästa möte är den 20 september 2022 kl 15.00 

 

  


