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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 15 november 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 
Ritta Hannah, projektledare, Gata- och VA 
Johanna Brandt, Liljewalls arkitekter 
Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen 

Anmält förhinder: 
Ulla Eklöf (M) 
Anneli Ritter, anhörigkonsulent/äldrelots, Socialförvaltningen 
Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
1. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2022-09-20 
Gicks igenom.  
 
2. Information från kommunens representanter 
Stefan informerade om att plaskdammen håller på att byggas om. Det kommer 
att finnas en handikappnedfart till dammen. Beräknas vara klar maj/juni 2023. 
Södra Hallsta, Salems centrum och Rönninge centrum pågår. 

Ritta informerade om projektet Salems stadskärna som hon är projektledare för. 
Johanna Brandt från Liljewalls arkitekter visade ett första utkast på detaljplan för 
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området. Det kommer att finnas en park, samlingsplats, torgytor, ett 
kommunhus och bostäder. Synpunkter på detaljplanen samt önskemål om vad 
nya centrum ska inrymma kan mailas till ritta.hannah@salem.se. KRF önskade 
att tillgängligheten ses över, t ex breda gångar och platta torg. Kan bli problem i 
backen ner vid simhallen, den är ganska brant. Förslag att göra en längre sväng - 
serpentinväg innehållande ett vilplan med bänkar. Ett stråk med enbart trappor 
med barnvagnsramp kommer att finnas. Där finns inte plats att göra en 
rullstolsramp. Alternativ väg kommer att finnas. En gångbana på 2,5 meter 
planeras utmed Säbytorgsvägen. Körbanan kommer att bli lite smalare. Planerad 
byggstart för projektet är tidigast 2026-2027. 

Carina informerade om att arbeta pågår kring psykisk hälsa/ohälsa, samt 
förebyggande arbete kring svält i reguljärt boende. Det finns för lite tid för 
hemtjänsten att laga mat, ska ses över.  

Arbete med funktionshinderplanen ska ske under 2023. Carina återkommer 
beträffande ritningarna för LSS-boendet i Södra Hallsta. Det går ut för antagande 
i mars 2023. 

Fuad informerade om att Carolina Severinsen fr o m 1 november har fått 
tjänsten som enhetschef på Myndighets- och Vuxenenheten och att Tove 
Bäverwall är ny gruppledare. Myndigheten arbetar också mycket med psykisk 
ohälsa för både personal och brukare. 

Annika informerade om att 5 nya hjärtstartare är inköpta. Samarbete pågår med 
Botkyrka och Huddinge för att utöka parasporten. I maj 2023 kommer en prova-
på-dag. 

Staffan informerade om ett gemensamt projekt mellan Barn- och 
Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen kring att förebygga 
skolfrånvaro. I mars 2023 kommer en markanvisningstävling för den nya 
fristående förskolan i Södra Hallsta. 

3. Information från Margaretha Häll Assarsson 
Margaretha informerade från träff med Länsnätverket i september. 
Medverkande var förutom Salem, Stockholm, Botkyrka, Sundbyberg och 
Södertälje. 
   
4. Ritgranskningsgruppen 
Staffan informerade om K-huset vid Rönninge gymnasium. Det ska bli förskola 
med 5 avdelningar. En Serbisk firma har vunnit upphandlingen. 
Rullstolsanpassad entré finns. KRF uppmanades att meddela eventuella 
synpunkter till Margaretha som sammanställer och skickar vidare till Staffan. 
Södra Hallsta kan förhoppningsvis granskas vid nästa möte. 

mailto:ritta.hannah@salem.se


 

 

 

Minnesanteckningar 
2022-11-15 

3 av 3 
 

   
 

 

 

 
5. FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning 
Tillgängligheten har mer och mer blivit användbarhet och framkomlighet mot 
tidigare då man mer avsåg att en person skulle vara tillgänglig. Allt ska vara 
tillgängligt för alla enligt FN:S konvention. 

6. Digitalt utanförskap 
Södertälje kommun har fått projektpengar för att undersöka digitalt utanförskap 
inom hemtjänst och särskilt boende. T ex hur många har tillgänglighet till det 
digitala? 25% inom området synskadade använder aldrig dator. 25% använder 
väldigt sällan dator. Det måste finnas alternativ till det digitala för de som inte 
har möjlighet att vara digitala. 

7. Övriga frågor 
30 november kl 10.00-12.00 hålls en seniordag i Stora Murgrönan, Biblioteket, 
Salems centrum. Ingen anmälan behövs. Det bjuds på information och fika. 
En hörslinga är beställd till Högantorp. 
Birgitta H och Pia informerade om ett möte på Neuroförbundet kring 
hjälpmedel. 
Pia undrade om funktionshinderdagen som infaller den 3 december kommer att 
uppmärksammas. Beslöts att sätta ihop en grupp på nästa möte och göra något 
nästa år istället. 

8. Nästa möte 
Nästa möte är den 14 februari 2023 kl 15.00. OBS! Ny lokal är Högantorp. Alla 
möten nästa år utom 9 maj hålls i Högantorp. 

 
  


