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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Tid:

Tisdagen den 9 maj kl. 16.00

Plats:

Konferensrum Högantorp, kommunhuset Salems centrum

Närvarande: Ordinarie:
Ulla Wickstein (M)
Ankie Bosander (C)
Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening i Botkyrka Salem
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem
Mona Lantz, Reumatikerföreningen Botkyrka Huddinge Salem
Maria Sverker, Neuroförbundet
Övriga:
Annica Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen
Anneli Ritter, anhörigkonsulent, Socialförvaltningen
Hanna Kårdén, teknisk förvaltare, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Victoria Larsson, Barn och utbildningsförvaltningen
Beatrice Helmersson, utredare, Socialförvaltningen

1. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2016-11-15
Ulla har varit i kontakt med Trafikverket angående busshållplatsen vid Salems kyrka. De
vill att kommunen skall bekosta arbetet för att förbättra hållplatsen. Ulla fortsätter
detta arbete
Den dagliga verksamheten i Salem växer och har nu flyttat in i nya lokaler AME-huset,
Sanatorievägen 20.
Det finns ej någon förteckning för hjärtstartare på hemsidan. Sådan information är av
vikt att få ut på Salems hemsida. Bo-Jonny skall skicka ett mail till Elisabeth Ståhl med
information om vart förteckningen finns att ta del av.
Ulla informerar om att arbetet med nya ledstråk för centrum skall avvaktas. Detta på
grund av att det nya centrumet planeras och skall byggas inkom kort.
Myndigheten för delaktighet kommer ut med en enkät årligen och inför årets nya enkät
skall frågan tas upp för att bästa möjliga arbete med detta kan planeras och
genomföras av de olika berörda förvaltningarna.
Minnesanteckningarna från föregående möte 2016-11-15 godkänns och läggs
till handlingarna.
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2. Information från kommunens representanter
Annica Holmertz informerar om att kultur och fritidsförvaltningen har genomfört en
enkätundersökning på uppdrag av kultur och fritidsnämnden. Enkäten behandlade
frågeställningen “fritidsvanor för äldre” och samtliga medborgare som är 65 år eller
äldre och bor i Salems kommun fick enkäten skickad till sig.
Generellt kan urskiljas att det efterfrågas mer aktiviteter på dagtid och då exempelvis
fysiska aktiviteter, kulturaktiviteter samt föreläsningar. Annica tar upp att de skall se
över vilka aktiviteter som redan i dag finns och hur de kan marknadsföra dessa bättre.
Men hon skall även se efter vilken möjlighet det finns för lokala aktörer att arrangera
dagliga aktiviteter.
Vidare informerar Annica om att hon medverkar i ett nätverk om funktionsnedsättning - som sträcker sig över hela Stockholms län. Annica skall maila ut aktiviteter
som erbjuds genom detta nätverk så gott hon kan och hon utlyser även detta på en
anslagstavla i biblioteket.
Annica skall se över Fritidsnätet då Salems aktiviteter upplevs svåra att finna.
Vidare informerar Annica om Fritidsmässan som Salem arrangerar tillsammans med
Botkyrka kommun. Denna mässa äger rum den 11 maj och behandlar ämnet fritid
kopplat till funktionsnedsättning. Mässan är en mötesplats där allmänheten får
möjlighet att prova olika hjälpmedel, ta del av olika aktiviteter och utställning med
mera. Mer information om mässan återfinns på dess hemsida www.minfritid.nu
Hanna Kårdén från miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om att
ansvaret för tillgänglighetsdatabasen skall ligga hos dem.
Vidare skall Hanna se över hur arbetet med Ritningsgranskningsgruppen skall fortgå.
Hanna tar med detta och ser över att de som önskar kan bli kallade.
Utöver denna information anmärker Ulla ett flertal felanmärkningar om olika platser i
kommunen. Hanna informerar om att dessa fel skall felanmälas.
Anita Kankimäki från barn och utbildningsförvaltningen informerar om att Säbyskolans
rektor Soledad Garcia är mammaledig fram till i höst, tillförordnad rektor för henne är
Kristina Schön. Från och med januari har barn och utbildningsförvaltningen anställt en
tillförordnad rektor, Ingalill Håkansson och en biträdande rektor, Barbro Roman Ihlar
fram till och med sommaren. Biträdande rektor Helene Wåhleman är kvar som tidigare.
Nytorpsskolans rektor Michael Pettersson slutar som rektor och börjar istället arbeta
som utvecklingsstrateg på barn och utbildningsförvaltningen den 1 mars. Den nya
rektorn på Nytorpsskolan är Anna Fallin.
Vidare upplyser Anita om att den nya planerade skolan förslagsvis skall ligga nere vid
Fågelsången. Salemskolan skall då flytta ifrån sina lokaler. Där finns en särskola och de
skall nu redan till hösten 2017 flytta till Skogsängsskolan.
Anita informerar vidare att de skall genomföra en uppföljning på Stockholmsenkäten.
Resultatet från denna påvisar dock att andelen barn och ungdomar med psykisk ohälsa
ökar. Därmed har de fått i uppdrag att följa upp detta resultat.
Detta skall utredas genom två steg. Steg ett är en ytterligare enkät till elever i årskurs
åtta - där fokus ligger på problematiken om vad den psykiska ohälsan kan bero på. Steg
två är frivilligt och består av djupintervjuer av eleverna. Öppenvårdsteamet är den
aktuella enhet som skall hålla i intervjuerna. Därefter skall barn och
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utbildningsförvaltningen analysera resultatet, dra slutsatser och presentera detta
resultat.
Slutligen informerar Anita om att barn och utbildningsförvaltningen tillsammans med
arbetsmarknadsenheten från Socialförvaltningen den 23 februari skall arbeta med
utåtriktat arbete. Detta för att försöka fånga upp ungdomar som inte har någon
sysselsättning.
Anneli Ritter informerar om att hon har blivit intervjuad och detta har resulterat i ett
reportage i “Salem informerar”. Mycket trevligt inslag som hon rekommenderar att ta
del av vid tillfälle.
3. Ulla informerar om Myndigheten för delaktighet (MFD)
Ulla har deltagit i Myndigheten för delaktighets konferens som fokuserade på
välfärdsteknik och mänskliga rättigheter.
4. Information från handikapporganisationerna
Bo-Jonny hjärt och lungräddning och hjärtstartningskurs. Om man inte repiterar inom
ett år så faller kunskapen bort. Trycker på vikten av att upprepa och förnya sina
kunskaper om detta område. Kurser hålls kontinuerligt.
5. Information från Ulla Wickstein
Tänkbart: Föreläsning i kyrkan om hörapparater. 98 % rekommenderas till samma
företag. Det finns ett företag som heter Hörbart - som ingen rekommenderar.
Se över vilken funktion som behövs, inte exakt vilket hjälpmedel i fråga.
6. Ritgranskningsgruppen
Inget nytt.
7. Tillgänglighetsguiden
Inget nytt.
8. Funktionshinderplanen
Inget nytt.
9. Övriga frågor
Yvonne informerar om att HRF i Botkyrka och Salem planerar att hålla ett öppet hus där
allmänheten får prova sin hörsel gratis. Detta skall äga rum någon gång under våren och
vid nästa sammanträde kommer datum att vara bestämt.
Nästa möte är 2017-05-09.
Välkomna!
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