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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Tid:

Tisdagen den 7 maj 2019 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
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem
Caismari Nord, FUB Botkyrka-Salem
Maria Sverker, Neuroförbundet
Irené Reinius-Eriksson, Stroke-föreningen i Botkyrka-Salem
Övriga:
Annika Placido, tf verksamhetschef myndighetsenheten
Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Åsa Radne, Barn- och utbildningsförvaltningen
Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen
Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen
Anneli Ritter, Anhörigkonsulent
Elisabeth Bovin-Exner, ordförande Socialnämnd
Anmält förhinder:
Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

1 Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2019-02-19
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
2. Information från kommunens representanter
Annika Holmertz informerade om Salemsdagen som hålls den 31 augusti och att
det anordnas en fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning i Tyresö
den 13 september.
Stefan informerade om att de mest arbetar med större projekt bl a Södra
Hallsta, Rönninge centrum och Fågelsången.Pga av ombyggnaden i Rönninge
centrum så är ledstråket avhugget och man går in i en vägg. Det kommer att
ordnas till när ombyggnaden är klar. Önskemål kom att ta bort ledstråket under
ombyggnaden så att det inte vilseleder.
Åsa Radne informerade om en kvalitetsobservation i skolan som genomförts
tillsammans med elever. Finansieras av egna medel samt statliga medel för

Minnesanteckningar
2019-05-07
2 av 3

likvärdig skola. Åsa informerade även om projekt psykiskt ohälsa för ungdomar i
utanförskap.
Annika Placido informerade om att det pågår upphandling av Mosshagestigen 77
och 123. Attendo har sagt upp avtalet pga för lågt pris, det har varit samma pris i
flera år. Attendo är intresserade av att lägga ett nytt anbud.
Anneli visade sin nya broschyr. Hon informerade om en undersökning som Fou
Nestor och FoU Södertörn har gjort angående hur anhörigstödet ser ut i
Södertörnskommunerna. Det framkom att anhörigstödet är väldigt skiftande.
Salems kommun har i snitt fler timmar anhörigstöd per invånare än många andra
kommuner. Det är svårt att jämföra antal ärenden med andra kommuner
eftersom de inte arbetar lika. Anneli samverkar mycket med vårdcentralen,
Huddinge sjukhus och Södertälje sjukhus. Hon ingår även i arbetet med våld i
nära relation.
Elisabeth informerade att kostnaderna för personlig assistans har ökat och f n
kostar 30 miljarder. Elisabeth informerade om förslaget till den nya LSS lagen.
Lagen planeras att beslutas i slutet av 2021.
Cecilia Wahlgren tillträder som ny chef för Verksamhetsområde
Funktionsnedsättning den 21 maj.
3. Projekt Badramp vid Möllebadet
Vägen ner till sjön håller på att ses över, den är för brant.
Det är för trångt att göra om de två befintliga toaletterna till en handikappanpassad. Ny toalett kan finansieras genom bidrag. Ansökan hos LONA ska vara
inne senast 1 december. Ulla har även pratat med Lennart om att lägga in
pengar i 2020 års budget. Kommunen måste gå in med samma belopp som vi får
av LONA, man betalar 50/50.
Upphandling pågår med ny kioskägare. 2 intressenter finns.
4. Information från Ulla Wickstein
KRF anordnade en äldredag i Rönningeborgs matsal den 24 april. 45 besökare
kom. Det var mycket uppskattat.
Annika Marcelius, enhetschef på Salem rehab presenterade sina medarbetare
och talade om vikten av fysiskt aktivitet-kondition, styrka och balans. Anneli
Ritter informerade om sin verksamhet. Seniornet informerade och svarade på
frågor.
Vaktmästeriet ansvarar för hörselslingorna. Det bör finnas en manual där det
framgår hur man sätter på dem. Yvonne fick i uppdrag att kontakta
vaktmästeriet och be dem ordna manualer till alla lokaler som har hörselslinga.
Ulla informerade från Stockholms regionala funktionsrättsnätverks senaste
möte.

Minnesanteckningar
2019-05-07
3 av 3

Ulla arbetar vidare med ledstråk i centrum.
5. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och
Agenda 2030
Ulla har varit på ½ dags konferens. Medverkande var bl a Myndigheten för
delaktighet, Funka, Lika Unika och Stockholms stad. FN-konventionen ska vara
juridiskt bindande, men det är den inte.
6. Ritgranskningsgruppen
Inget togs upp.
7. Tillgänglighetsdatabasen
Hur långt måste ungdomar med funktionsnedsättning resa för att hitta en
gymnasieskola/särskola som passar? Hur är tillgängligheten till platserna? Det
finns fåtal platser söder om stan. Kan vi förbättra?
Storstockholm har kartlagt tillgängligheten för gymnasieplatser och
särskolegymnasium. Vad kan vi erbjuda och hur kan vi förbättra. Salem har lite
att erbjuda, samarbete med Botkyrka och Södertälje.
8. Funktionshinderplanen
Inget togs upp.
9. Övriga frågor
Det finns ett projekt i Botkyrka kommun som heter Basun och handlar om att
sänka arbetslösheten bland unga mellan 15-24 år. Ulla kollar upp det.
Margareta och Ulla ska träffa Clara angående hemsidan. Synpunkter om
förbättringar lämnas till Ulla senast 21 maj.

