
 

 

 

Minnesanteckningar 

2017-05-09 
1 av 3 

 
 

 
 Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 

 Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569 

 

 

  

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 

Tid: Tisdagen den 19 september kl. 16.00 
 

Plats: Konferensrum Högantorp, kommunhuset Salems centrum 
 

Närvarande Ordinarie: 
Ulla Wickstein (M) 
Ankie Bosander (C) 
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 
Maria Sverker, Neuro S:t Botvid 
 
Övriga: 
Dag Tingsgård, tf socialchef, Socialförvaltningen (endast presentation) 
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 
Gunnar Andersson Wargert, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Marina Furukvist, sekreterare/administratör, Socialförvaltningen 
 

0. Presentation 
Tf socialchef Dag Tingsgård presenterade sig. 
 
1. Information från Kristina Engwall 
Kristina Engwall chef för FoU Södertörn (Forskning och Utveckling) berättade om deras 
verksamhet. Salems kommun började sitt samarbete med FoU 2007. Då utökades 
verksamheten med även funktionshinderområdet. Idag ägs FoU Södertörn av nio 
kommuner. Deras arbete består i att bidra till att utveckla socialt arbete genom 
forskning, utvärdering och utbildning inom områdena individ- och familjeomsorg, 
funktionshinder, socialpsykiatri, migration/ integration, arbetslöshet/försörjningsstöd, 
unga lagöverträdare, vårdnads- konflikter m fl. Arbetet sker i nära samarbete med 
personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder. 

Deras rapporter går att laddas ner från hemsidan: 

www.fou-sodertorn.se 

och vissa går även att beställas tryckta. 

http://www.fou-sodertorn.se/
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Deras senaste rapport handlar om Samverkan för barn med funktionsnedsättning i 
socialt utsatta familjer. Där presenteras 2 fiktiva fall med förankring i verkligheten. 

Deras slutsats var bl a att det var svårt med styrningen i kommunen. Struktur, kontakt, 
sekretess, samsyn och kunskap. Barnperspektivet kom bort lite. Barnets bästa, barnets 
åsikter. Framkom att barn med funktionsnedsättning löper mycket större risk än andra 
barn för att utsättas för våld och övergrepp. 

FoU vill gärna sprida sin kunskap. 

2. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2017-05-09 
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 
Ulla frågade Victoria Larsson om det fanns någon dokumentation från det avslutade 
projekt om tillgänglighetsfrågor i den fysiska-, sociala och pedagogiska miljön som 
pågått under 2 år. Viktoria skulle kolla upp det. 
 

3. Information från kommunens representanter 
Thory Mollberg talade om att arbete pågår med ny gruppbostad som väntas vara klar 
2019. Den är för 5-6 personer med funktionsnedsättning. Var den ska ligga är inte klart 
än. 

Victoria Larsson berättade att tf förvaltningschef Gunilla Schött, BoU jobbar fram till jul. 
Ny förvaltningschef blir Eva Lindkvist, som är rekryterad från Södertälje. Hon börjar 1 
januari 2018. De har haft stor personalomsättning på BoU vilket påverkar arbetet tills 
alla är på plats. 

De har precis avslutat ett 2-årigt projekt (se ovan) och ska nu starta ett nytt projekt som 
handlar om att höja standarden på undervisningen i kommunen genom nya metoder. 

Victoria berättade också att Växthuset nu fått större lokaler. Men lokalerna måste 
renoveras till sommaren. De har tyvärr problem med att hockeyföräldrar parkerar “fel”. 

Växthuset har en ny reklamfilm. Gå in på växthusets hemsida, länk se nedan. Filmen 
hittas på höger sida en bit ner. 

http://vaxthuset.wixsite.com/vaxthuset 

 

Eva Christensson informerade om att Myndighetsenheten haft stor personalomsättning. 
I  november kommer de att vara klara med rekryteringen och då finns 4 st LLS 
handläggare. 

Annika Holmertz berättade att de jobbar med fritidsaktiviteter i LONA-projektet. 
De har även gjort en slutrapport på Fritidsmässan för personer med 
funktionsnedsättning som genomfördes i Tumba i våras. Mässan hade 2300 besökare. 
 

 

http://vaxthuset.wixsite.com/vaxthuset
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4. Projekt Garnudden - hur går vi vidare?  
En arbetsgrupp är tillsatt. Där ingår Ulla Wickstein, Margareta Häll Assarsson, Gunnar 
Andersson Wargert, Rolf Johansson och en konsult. 

Gunnar informerade om att hans roll mest är att inspektera så att förändringarna inte 
påverkar miljön i Garnudden. Gata och VA-enheten sköter projekteringen. 

Arbetsgruppen har en träff i september. Vad som ska ses över är skyltning, parkering av 
bilar, gymmet ska kompletteras för rullstolar, grillplatsen ska handikappanpassas vad 
gäller bord och stolar. 

Projektet har kommit långt och förhoppningen är att det är klart till sommaren 2018. 

Caismari berättade att Ersboda 4H-gård kommer igång till våren. 
 
5. Information från handikapporganisationerna 
Inget nytt.  
 
6. Information från Ulla Wickstein 
I nuläget finns tyvärr ingen representant med i rådet för Reumatikerföreningen Botkyrka 
Huddinge Salem. 

Hemsidan kommer inom kort att uppdateras med information. 

Ny enkät på gång från MFD, Myndigheten för delaktighet. 

Ulla och Margaretha ska bevaka att ledstråken i Rönninge fungerar. Slutar nu mitt på 
torget. 
 
7. Daglig sysselsättning Gläntan 
Gläntan har få deltagare. Beror lite på att fler inte har behov. Samarbete pågår med 
arbetsmarknadsenheten, vuxenenheten och missbruk för att få fler deltagare. 

Verksamheten går att utveckla mer, man tittar även på en kioskvagn till Salarp. 

8. Ritgranskningsgruppen 
Inget nytt.  
 
9. Tillgänglighetsguiden 
Inget nytt.  

10. Funktionshinderplanen 
Behöver uppdateras. Ledstänger i branta backar som skulle komma, vart tog de vägen? 
Ulla kollar upp. 
 
11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 

Nästa möte är 2017-11-14. 

Välkomna! 
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