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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)
Birgitta Rönnblad (S)
Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening i Botkyrka Salem
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem
Maria Sverker, Neuro S:t Botvid
Caismari Nord, FUB Botkyrka-Salem
Övriga:
Annica Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen
Anneli Ritter, anhörigkonsulent, Socialförvaltningen
Eva Christersson, verksamhetschef myndighetsenheten
Thory Mollberg, verksamhetschef verksamhetsområde funktionsnedsättning
Victoria Larsson, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, centrala barn- och
elevhälsan, KAA och Ungdomsmottagningen
Beatrice Helmersson, utredare/sekreterare, Socialförvaltningen

1. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2017-02-21
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
2. Information från kommunens representanter
Victoria Larsson informerar om att Skolinspektionen skall utföra en tillsyn på
kommunen, en reguljär tillsyn på huvudmannanivå och på två skolor Säbyskolan och
Salemskolan. Vidare sker en viss omsättning i rektorsgruppen. Anna Fahlin på
Nytorpsskolan är nytillsatt. Skogsängsskolan har även en tillförordnad chef som skall
fortsätta sin tjänst ett år till. Rekrytering pågår för rektor på Säbyskolan. Vidare har ett
projekt angående tillgänglighetsfrågor i den fysiska-, sociala och pedagogiska miljön
pågått under två år och som nu avslutats. Nästa projekt kommer att fokusera på ett
undervisningslyft under en tvåårsperiod. Vid detta projekt kommer forskare Ann
Philgren vara ett stöd. Barn- och elevhälsodagarnas fokus i år är värdegrund och
normer utifrån mänskliga rättigheter.
Annika Holmertz informerar om att kultur och fritidsförvaltningen arbetar intensivt med
fritidsmässan där Salems kommun och Botkyrka kommun står som huvudarrangörer.
Mässan äger rum den 11 maj. Vid mässan deltar flera föreningar och många prova påaktiviteter finns att ta del av. Även fritidsgårdar, kulturskolan och bibliotek finns på
plats och informerar om dess verksamheter. Vidare informerar Annika om att de
arbetar med andra typer av arrangemang, inte alla riktade till personer med en
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funktionsnedsättning. De aktiviteter som ligger närmast i tid är Nationaldagsfirande den
6 juni och Salemdagen den 27 augusti. De arbetar också med andra projekt som är
liknande Garnudden. Enligt Projektet ”Naturen på lika villkor” ska utegymmet som finns
i Garnuddens naturreservat, kompletteras med lättare redskap och göra mer tillgängligt
för personer med en funktionsnedsättning.
Thory Mollberg informerar om att daglig verksamhet växer med fyra till sex personer
per år. Det har även rekryterats en ny chef till daglig verksamhet - Lennart Pettersson.
Vidare arbetar verksamheten fortsatt med Carpe projektet, som syftar till att höja
kompetensen för personalen. Även DIG-IT projektet, vilket skall ge de anställda en
bättre kunskap om digitala och kognitiva hjälpmedel, drivs vidare. De arbetar även med
“Delaktighetsprojektet” som syftar till att undersöka hur brukarna och klienterna
upplever delaktighet. Vad menar man med “delaktighet”, på vilket sätt vill och kan man
vara delaktig i sin vardag och hos kommunens verksamheter, är frågeställningar som
undersöks. Det finns en arbetsgrupp som kontinuerligt arbetar vidare med detta
delaktighetsprojekt. Thory skall skicka med webblänkar till projekten Carpe och DIG-IT
som rådet kan ta del av. Dessa bifogas i mailutskicket med minnesanteckningarna.
Eva Christensson är nytillträdd verksamhetschef för myndighetsenheten. Hon
informerar om att arbetsgruppen med biståndshandläggare nu är fulltalig, två LSShandläggare har tidigare slutat sina tjänster, men dessa är nu tillsatta. I och med sin nya
roll skall Eva inventera hur verksamheten ser ut och samverkansprojekt kommer även
att startas med Socialförvaltningens olika verksamheter.
3. Projekt Garnudden - hur går vi vidare?
För projektet Garnudden ska en arbetsgrupp tillsättas, de skall arbeta vidare med
projektet. Ulla skall kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och
fritidsförvaltningen. Denna punkt kommer att tas upp vid senare tillfälle då mer
information finns att tillgå.
4. Information från handikapporganisationerna
Inget nytt.
5. Information från Ulla Wickstein
Ulla tar upp frågan om hur den dagliga verksamheten på Gläntan ser ut och ställer
frågan om lokalen kan användas för fler grupper och verksamheter. Det är för få
personer som söker sig till en så välfungerande verksamhet. I detta ärende har en
utredning påbörjats.
Hjälpmedelsdagen som arrangerades föregående år på Murgrönan, gick inte som
förväntat, vi hade hoppats på fler besökare, det kom ca 50 personer. I år arrangerades
en Informationsträff för äldre i Rönningeborgs Kristallsalong. KRF och KPR bjöd in
Enhetschef Jonas Bodin med personal från Salem Rehab, de talade om vikten av aktiv
livsstil – ett koncept för att förebygga fall, hjälpmedel och bostadsanpassning – vilka
regler gäller och vad kan du få hjälp med. Det blev en mycket lyckad eftermiddag med
många frågor till Salem Rehab. Det kom cirka 60 personer under de tre timmar som
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informationsträffen varade. Salem Rehab vill gärna återkomma nästa år med ett nytt
upplägg.
Ulla har besökt Medley för att försöka få ner priset för träningskort för pensionärer.
Priset är 264 kronor per månad, då måste man binda sig till 12 månader och köpa ett
årskort. Medley säger sig inte kunna sänka priset mer än så. Detta årskort inkluderar
träning vardagar från öppning klockan 06:00 till klockan 15:00.
Ett önskemål framställdes om att bjuda in Forskning och utveckling (FoU) Södertörn till
ett sammanträde för att informera om dess verksamhet och aktuell forskning. Ulla ska i
samråd med Thory och Beatrice, se över en inbjudan till ett kommande sammanträde.
6. Ritgranskningsgruppen
Inget nytt.
7. Tillgänglighetsguiden
Inget nytt.
8. Funktionshinderplanen
Inget nytt.
9. Övriga frågor
Ingen övrig fråga behandlas.

Nästa möte är 2017-09-19.
Välkomna!
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