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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Tid:

Tisdagen den 14 november kl. 16.00

Plats:

Konferensrum Högantorp, kommunhuset Salems centrum

Närvarande:

Ordinarie:
Ulla Wickstein (M)
Birgitta Rönnblad (S)
Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening i Botkyrka Salem
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem
Caismari Nord, FUB Botkyrka-Salem
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem
Övriga:
Thory Mollberg, verksamhetschef verksamhetsområde funktionsnedsättning
Eva Christersson, verksamhetschef myndighetsenheten
Victoria Larsson, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, centrala
barn- och elevhälsan, KAA och Ungdomsmottagningen
Annica Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen
Marina Furukvist, administratör/sekreterare, Socialförvaltningen
1. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2017-09-19
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
2. Information från kommunens representanter
Victoria Larsson informerar om att det finns skolungdomar som håller till i
centrum och använder och säljer narkotika. Med hjälp av väktarna försöker vi få
en överblick.
Finns elever med stödbehov som inte mår bra. Skolan har ansökt om stöd från
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Man försöker även få en socionom till
Mobila teamet som ska arbeta tätare med skolan.
Fortsatt hög personalomsättning. 2 nya är rekryterade, 4 till slutar.
Personalomsättningen bland lärarna tros ha med lönen att göra.
Undervisningslyftet har varit positivt.
Salemskolan flytt blev bra. Lokaler med många grupprum.
Salems Ungdomsmottagning firade 30 år i oktober.
Thory Mollberg berättade att Ulf Lilja tillträder som ny chef på
socialförvaltningen 1/1 2018. Han har lång erfarenhet från sociala sektorn och
har precis avslutat en tjänst som socialchef på Torsby kommun.
Ny gruppbostad för 5-6 personer pågår. Det finns förslag på tomter men inget är
klart än. Start tidigast 2019.
Daglig verksamhet växer, men än så länge ryms de i befintliga lokaler.
Måndagen den 4/12 13.00-16.30 är det julmarknad på Skyttorp.
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Eva Christensson informerade att de har haft stor personalomsättning bland
handläggarna men det har nu stabiliserats sig. I slutet av nästa vecka kommer en
nyanställd och de är då fulltaliga med 4 LSS handläggare och 4 äldreomsorgshandläggare. Annons är ute på en gruppledare som ska ha hand om båda
grupperna.
Annika Holmertz informerar om Fritidsnätet i Stockholms län. Aktiviteter för
2018 håller på att uppdateras.
Man arbetar med att ta fram kurser för personal i kommunal tjänst som arbetar
med funktionsnedsättning.
LONA-projektet har lagt förslag på hur utegymmet vid Garnudden ska se ut för
personer med funktionsnedsättning.
3. Projekt Garnudden - hur går vi vidare?
Konsult Magnus Mattisson har skrivit slutrapporten.
Invigning sker 2019. Det blir 1,5 km ledstråk med 7 sittbänkar längs stråket. Det
blir en grillplats med bänkbord anpassat för rörelsehindrade. Utegymmet
kommer att anpassas för med personer med funktionsnedsättning. Det kommer
maskiner som fungerar för rullstolsburna. Det kommer även nya maskiner som
inte är så tunga. Skyltar påbörjas att sättas upp under 2018. Det ska även
tillkomma några fler parkeringsplatser.
4. Information från handikapporganisationerna
Bo-Johnny informerade om att Hjärt- och Lungsjukas förening har
KOL-eftermiddag söndag den 19/11 13-16 i lokalen på Storvretsvägen 17-19.
Yvonne berättade om att det är information från Handikapporganisationerna
den 4/12 kl 10-14 på Orren i Tumba centrum.
5. Information från Ulla Wickstein
Beslutades att Margareta Häll Assarsson blir ny vice ordförande KRF.
Ulla arbetar tillsammans med Lennart Kalderen och Magnus Mattisson med att
ansöka om ett nytt projekt. Ullas förslag är en ramp ner i vattnet vid Möllebadet.
Ansökan ska vara inne senast 1/12. Dag Tingsgård hjälper till med ansökan.
Ulla ingår i Södertörns Tillgänglighetsnätverk. Ett nätverk med tjänstemän från
kommunerna i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö.
Huddinge firar tillsammans med Funktionshinderrörelsen Funktionshinderdagen
den 4/12, kl 13-17 i växhuset, Patron Pehrs väg 3 i Huddinge.
Arbete pågår med att se till att vallokalerna är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. Det finns valkuvert med punktskrift. Arbete pågår med att
ta fram även valsedlar med punktskrift för att få behålla sin valhemlighet, men
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det kommer inte att bli klart till 2018.
Sigtuna har genomfört fyra “Insiktsdagar” i samarbete med SRF och DHR. Något
för oss?
Tips om SKLs rapport MR styrning och ledning, där Botkyrka medverkade i
framtagande av rapporten.
Läs mer:
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/mansklig-rattigheter-i-styrning-och-ledning.html.

Botkyrka kommun kommer att anordna webbtillgänglighetsutbildningar
tillsammans med företaget ETU.
Ulla har varit på Välfärdsutmaningen 2020. De har lagt ett förslag om att införa
en vinstbegränsning för privata välfärdsföretag.
6. Daglig sysselsättning Gläntan
Samarbete pågår med arbetsmarknadsenheten, vuxenenheten och daglig
verksamhet för att utnyttja lokalerna mer. Man har även anhörigträffar här. Går
lite trögt.
7. Ritgranskningsgruppen
Conny Olsson har slutat. Efterträdare är Martin Mansell. Ulla tar kontakt med
honom.
8. Tillgänglighetsguiden
Ska uppdateras. Ulla kollar upp vem som är ansvarig.
9. Funktionshinderplanen
Ska uppdateras. Ulla kollar upp vem som är ansvarig.
10. Sammanträdesdatum 2018
20 februari, 8 maj, 18 september och 13 november. 16.00 i Högantorp,
kommunhuset, Salems centrum.
11. Övriga frågor
Inflyttningen i Vitsippan är påbörjad. Det kommer familjer löpande.
Nästa möte är 2018-02-20.
Välkomna!

