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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Tid:

Tisdagen den 20 februari 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
Maria Sverker, Neuroförbundet
Övriga:
Ulf Lilja, socialchef
Thory Mollberg, verksamhetschef verksamhetsområde funktionsnedsättning
Anita Kankimäki, tf chef för Centrala Elevhälsan, BoU
Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen
Marina Furukvist, administratör/sekreterare, Socialförvaltningen
0. Presentation av nya socialchefen Ulf Lilja
Ulf presenterade sig. Ulf tillträdde som ny socialchef den 1/1 2018. Han har en
lång erfarenhet av arbete som socialchef. Kommer närmast från Torsby kommun
i Värmland där han var 7 år. Innan det arbetade han 21 år i Falu kommun. Han
har bred kompetens inom socialvården och hoppas kunna tillföra Salems
kommun en hel del.
1. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2017-11-14
En justering på föregående protokoll. Arbete pågår med att alla ska få behålla sin
valhemlighet. Dock förekommer inget arbete med att det ska bli punktskrift på
valsedlarna 2018. Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
2. Information från kommunens representanter
Ulf informerade att han på eftermiddagen fått besked om att arbetetet med att
träffa en överenskommelse med Storstockholms kommuner angående ett avtal
om Hemsjukvården 2021 har avbrutits.
Vidare informerade Ulf om att Vårljus som samägs av 25 kommuner, däribland
Salem har en läckande ekonomi. Hur gör vi för att minska förlusterna? Utredning
tillsatt. Vårljus har bl a en verksamhet i Rönninge för ensamkommande. Det
finns avtal med Tallidens stödboende som löper ut 2018. Avtalet kommer
troligtvis att sägas upp.
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Thory informerade om att den nya gruppbostaden är framskjuten. Planeras i
dagsläget till ca 2022. Behövs insatser tidigare planerar man att lösa det på
annat sätt. 4 olika alternativ finns. Tas upp på februari nämnden. Enkät är
utskickad till aktuella brukare från Myndighetsenheten. Av 31 utskickade
enkäter har det inkommit 21 svar. Av de inkomna svaren kan utläsas att
servicebostad är det största behovet. Det är viktigt att den nya lokalen inte är
samlokaliserad med annan gruppbostad eller boende för äldre och inte är i
institutionsliknande miljö. Boendet ska vara livslångt. I dagsläget är Södra Hallsta
mest aktuellt, men det är bara på skisser än. Kan vara klart 2020-2022. Ev skulle
Prästgården kunna vara klart 1 - 1,5 år tidigare. Efterfrågan är i dagsläget inte
lika stor som tidigare underlag visade.
Anita Kankimäki informerade om att Viktoria Larsson, chef för Centrala
Elevhälsan har slutat. Anita är tf chef fram till påsk. Sedan kommer Barbro
Roman Ihlar att ta över som tf chef tills någon ny tillsätts.
Anita informerade vidare om att Centrala Elevhälsan sitter i nya lokaler. Det är i
Salemsskolans gamla lokaler. Centrala Elevhälsan har därmed fått mer utrymme.
Man har konstaterat att det finns svartmögel i de nya lokalerna. Golven kommer
att brytas upp under sommaren 2018. Salemsskolan flyttade till lokaler i
Skogsängsskolan inför läsåret 2017/2018.
Annika Holmertz informerade om att Skogsängshallen fått en ny hjärtstartare.
3. Projekt Garnudden - hur går vi vidare?
Annika informerade om att de nyligen haft möte. Till våren kommer viss del av
marken runt utegymmet, grillplatsen och motionsslingan att hårdgöras för att
underlätta för rullstol. I övrigt fortskrider tidigare planerat arbete. Planen är att
allt ska vara klart till vintern.
4. Information från handikapporganisationerna
Bo-Johnny informerade om att det varit en föreläsning om hjärtsvikt den 11
februari på Xenter. Föreläsningen hade varit mycket uppskattad.
5. Information från Ulla Wickstein
Ulla informerade om att en ny ansökan om LONA-bidrag är inskickad. Bidraget är
tänkt att användas till en ramp ner i vattnet vid Möllebadet. Rampen planeras
att bli 17 meter lång och ska vara tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning. Även rullstolsburna ska kunna bada med hjälp av en
specialrullstol i plast. Kostnad ca 400 000 kronor. Bidrag har sökts på 200 000
kronor. I mars kommer besked om bidrag beviljas eller ej.
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6. Ritgranskningsgruppen
Margareta och Ulla ska träffa den nya planarkitekten Cecilia Törning.
7. Tillgänglighetsguiden
Var ska ansvaret att upprätthålla tillgänglighetsdatabasen ligga? Christina Lood
ska se över det.
8. Funktionshinderplanen
Var ska ansvaret att upprätthålla funktionshinderplanen ligga? Christina Lood
ska se över det.
9. Övriga frågor
Birgitta har pratat med MSB angående ledstänger till branta backar som
beslutades om i februari 2016. Fick svaret att de inte hade en aning! KRF bör
väcka frågan igen.
Nästa möte är 2018-05-08.
Välkomna!

