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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 20 september 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 

Caismari Nord, FUB Botkyrka-Salem 

Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening i Botkyrka Salem 

Pia Torstensson, Neuro St Botvid 

Övriga: 

Fuad Ganibegovic, verksamhetschef Myndighetsutövning 

Carina Strandberg, verksamhetschef Utförarenheten 

Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Staffan Laring, verksamhetsstrateg, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Anneli Ritter, anhörigkonsulent/äldrelots, Socialförvaltningen 

Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen 

Anmält förhinder: 

Ulla Eklöf (M) 

Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

1. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2022-05-17 

Gicks igenom.  

 

2. Information från kommunens representanter 

Stefan informerade om att Södra Hallsta och eventuellt Salems centrum kan 

ritningsgranskas till nästa möte. 25-30 parkbänkar har satts ut. 

Annika informerade om att biblioteket tillsammans med SeniorNet har en träff i 

Lilla Murgrönan måndagen den 24 oktober kl 14.00. Synskadades Riksförbund 

kommer dit och informerar om IT-hjälpmedel för synskadade och biblioteket 

informerar om sina hjälpmedel. Fritt inträde.  
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Annika samarbetar med Parasportförbundet för att få föreningarna i Salem att 

anordna idrott för funktionsnedsatta.  

I 2023 års budget finns pengar avsatta för anpassning av grillplatsen vid 

Möllebadet. Toalettdörrarna vid Ersboda är nu vända för att underlätta för 

funktionsnedsatta. 

Carina informerade om att enhetschefen för socialpsykiatrin har slutat. Tjänsten 

har delats upp på tre chefer, Karin Nordenmalm, Christian Qvist och Sandra 

Momic.  

För att kunna göra en jämförelse med övriga landet kommer Salems kommun att 

använda SKR:s brukarundersökningar för funktionsnedsättningsområdet.  

Det pågår arbete med psykisk ohälsa i alla åldrar. Arbete pågår sedan 2021 med 

suicidpreventionen tillsammans med vårdcentralen och Rehabteamet. Arbetet 

ingår i projektet Nära vård. 

Anneli informerade om ett nytt samarbete med Synskadades Riksförbund 

Botkyrka-Salem. Målet är att fånga upp oro och tankeställningar för personer 

som hastigt fått synnedsättning. De kommer att anordnas en lokal träff i Salem. 

Övriga föreningar uppmuntrades att kontakta Anneli för samarbete. 

Staffan informerade om ökat lokalbehov enligt befolkningsprognosen. Barn i 

förskolan ökar med ca 200 stycken framöver. Den nya grundskolan i Fågelsången 

ska tillgänglighetsanpassas efter gällande krav. KRF påminde om att 

ritningsgranskningsgruppen vill bli inkopplad så snart som möjligt när första 

ritningen är klar. Det kommer att anordnas en markanvisningstävling för 

förskolan i Södra Hallsta. Förskolan ska bli fristående men kommunen har 

regelbunden tillsyn. 

Fuad informerade om ökning av ärenden inom personlig assistans. Många 

ärenden är komplexa och tar tid att utreda. LSS-delen har renordlats så att 3 

handläggare enbart arbetar med LSS-ärenden. Fuad informerade även om ett 

projekt där socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar 

tillsammans för att öka skolnärvaron för s k hemmasittare som ökat kraftigt de 

senaste åren. Målet är en tjänst som arbetat för både skolan och socialtjänsten 

för att fånga upp barnens problem snabbare.  

3. Information från Margaretha Häll Assarsson 

Margaretha hade inget att informera om.  

   

4. Ritgranskningsgruppen 

Inget nytt är granskat. 
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5. Rapport om Garnudden 

Ulla Eklöf och Margareta Häll Assarsson besökte Branschorganisationen Svensk 

tillgänglighets utflykt till Garnudden. 

6. FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning 

Små företag kan undantas från tillgänglighetsdirektiven.  

7. Kartläggning av funktionshinderråden i länet - Sweco 

Kartläggning gjordes i Salems kommun 2020-2021 tillsammans med KRF. 

8. Mötesdagar 2023 

Tisdagen den 14 februari kl 15.00. 
Tisdagen den 9 maj kl 15.00. 
Tisdagen den 12 september kl 15.00. 
Tisdagen den 7 november kl 15.00. 
Samtliga möten är i konferensrum Bergaholm, kommunhuset, Salems centrum 

9. Övriga frågor 

KRF kräver att en hörslinga installeras i Bergaholm. Stefan tar saken med 

Fastighet. Stefan kollar även upp vem som ansvarar för uppdateringen av 

Tillgänglighetsdatabasen. 

9. Nästa möte 

Nästa möte är den 15 november 2022 kl 15.00. 

 

  


