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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 Tid: Tisdagen den 14 februari kl. 15.00 
 Plats: Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem ordförande 
Ilse Forsberg (M) 
Birgitta Hafström (C) 
Birgitta Rönnblad (S) 
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: 
Carina Strandberg, verksamhetschef Utförarenheten 
Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Annika Holmertz, tf chef, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Henrik Svensson, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Staffan Laring, verksamhetsstrateg, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ritta Hannah, projektledare, Gata- och VA 
Johanna Brandt, Liljewalls arkitekter 
Anneli Ritter, anhörigkonsulent/äldrelots, Socialförvaltningen 
Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen 

Anmält förhinder: 
Fuad Ganibegovic, verksamhetschef Myndighetsutövning 
Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
RIksförbundet HjärtLung Botkyrka Salem 
 
1. Richard Damberg, utredare på socialförvaltningen, informerar om sitt arbete 

med Funktionshinderplanen 
Richard delade ut ett utkast på planen samt en frågeställning. Synpunkter kan 
mailas till richard.damberg@salem.se. Planeras att starta en grupp för fortsatt 
arbetet. 
 
2. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2022-11-15 
Gicks igenom.  
 

mailto:richard.damberg@salem.se
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3. Information från kommunens representanter 
Stefan informerade om att arbetet med plaskdammen fortskrider samt att 
ishallen och simhallen håller på att ses över. Allmänhetens åktider i ishallen ska 
försöka förbättras. 

Carina informerade om en översyn av organisationen inom 
funktionsnedsättning. Det blir lite omflyttning av chefer. Utflyttningen från 
Skyttorp pågår, daglig verksamheten flyttar in i nyrenoverade 
Timmermansgården. Carina och Mehran har lyssnat på digital föreläsning från 
Nestor kring förebyggande arbete rörande fallrisk, psykisk ohälsa och att undvika 
undernäring. 

Fuad kunde inte närvara men lämnade följande information. Verksamheten 
rullar på och det är en stabil grupp. Socialförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen byter Taxileverantör för turbundna resor och resor 
till/från fritids/korttids för LSS fr o m 1 mars 2023. Sirius hävde tidigare avtal 
vilket gjorde att det blev kort varsel att upphandla nytt. Ny leverantör är 
CabOnline. Informationsbrev till berörda har skickats ut och bör komma denna 
vecka. 

Annika informerade om ett samarrangemang på Visättravallen den 27 maj med 
Huddinge och Botkyrka gällande en prova-på-dag med idrottsföreningar. Tanken 
är att vartannat år ha idrottsinslag och vartannat år kulturinslag. Grillplatsen vid 
Möllebadet ska tillgänglighetsanpassas, klart till sommaren. Biblioteket har en 
ny sida som är anpassad efter EU:s tillgänglighetskrav. 

Staffan informerade om ritningarna till Skogsängsgårdens förskola. De är 
anpassade enligt Addas avtal. 

Anneli informerade om att hon ur ett anhörigperspektiv ska intervjua anhörig till 
brukare som har avlösning/avlastning och föräldrar som har vuxna barn hemma 
samt föräldrar med barn som får avlastning/korttidsboende. Arbete pågår med 
att starta en syngrupp på daglig verksamhet samt att anpassa hemtjänst för 
synnedsatta. 
   
4. Ritgranskningsgruppen 
Remissvar på Gång och Cykelplan för Salems kommun. 
Remisshandlingarna finns på kommunens hemsida. Sök på Remiss angående 
förslag till ny gång- och cykelplan för Salems kommun. 
Synpunkter på Skogsängsgårdens förskola ska mailas omgående till Staffan, 
staffan.laring@salem.se 
 
5. Information från Margaretha Häll Assarsson 
Margaretha informerade från träff med Länsnätverket.  
På funktionshinderdagen den 3 december 2022 anordnade Botkyrka en träff i 
Folket hus i Hallunda. Önskemål framkom att Salem ska ordna något i år. 
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6. 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. 
 
7. Institutet för mänskliga rättigheter (Lund) inklusive FNs konvention 

för personer med funktionsnedsättning (CRPD) 
● Institut under uppbyggnad 
● Institutet ska fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism 

har enligt art. 33.2 i konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

 
8. Försvaret och mänskliga rättigheter 
Länsstyrelsen ska i fredstida kriser och under höjd beredskap utveckla metoder 
för att tillgodose att jämställdhetsperspektiv och frågor om mänskliga 
rättigheter beaktas. I arbetet ska erfarenheter från tidigare händelser och 
övningar beaktas. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och 
ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 
22 februari 2024. 
 
9. Funktionshinderrådens ställning – Hur kan delaktigheten och inflytandet 

stärkas? 
Kommunen ska ha höga ambitioner i arbetet med de mänskliga rättigheterna för 
personer med funktionsnedsättning. En viktig utgångspunkt är FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen 
konstateras att samverkan med funktionshindersrörelsen genom aktiv 
involvering, är avgörande för att arbetet ska vara framgångsrikt. Kommunala 
Rådet för Funktionshinderfrågor är viktig för kommunens möjlighet att involvera 
funktionshinderrörelsen i att identifiera vad som krävs för att kommunens 
ambitioner ska bli verklighet. Genom rådet får kommunens förvaltningar del av 
funktionshinderrörelsens samlade kunskaper och erfarenheter om hinder som 
påverkar tillgången till de mänskliga rättigheterna. 

10. Övriga frågor 
Birgitta Rönnblad riktade ett stort tack till Stefan för att handledarna i branta 
backar kommit på plats. 

11. Nästa möte 
Nästa möte är den 9 maj kl 15.00. Beslutades att ha bullar istället för smörgåsar 
på mötena framöver. 

 
  


