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  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 Tid: Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 16.00 
 Plats: Konferensrum Högantorp, kommunhuset Salems centrum 

 Bank Ordinarie: 
Ulla Wickstein (M) 
Birgitta Hafström (C)  
Birgitta Rönnblad (S) 
Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening i Botkyrka Salem 
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem 
Caismari Nord, FUB Botkyrka-Salem 
Maria Sverker, Neuroförbundet 
Irené Reinius-Eriksson, Stroke-föreningen i Botkyrka-Salem 
 
Övriga: 
Cecilia Wahlgren, verksamhetschef funktionsnedsättning 
Fuad Ganibegovic, verksamhetschef myndighetsenheten 
Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Stefan Joakim Grahn, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anneli Ritter, Anhörigkonsulent/Äldrelots 
Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen 
 
Anmält förhinder: 
Linda Brander, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem 
 
1 Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2019-11-12 
Dubbla handledare längs vägen ned till badrampen är önskvärt men ryms inte 
inom budget 2021. Eventuellt kan det sättas upp endast i de brantaste partien. 
Ulla återkommer i ärendet. 

Ulla och Margareta kommer att bevaka att ledstråken i Rönninge centrum blir 
rätt. 

Margareta informerade om att en taltidning kommer ut gång/månad. 
Informationen och reportagen är bra men önskvärt är att tidningen kan komma 
ut lite oftare. Margareta har kontakt med Clara Hägg. 

Yvonne har kollat upp angående syn- och hörselinstruktör. Många kommuner 
drar in tjänsten. Utbildningen ska eventuellt göras om och hamna på under-
/sjuksköterskor. Kan vi utbilda någon i kommunen? Cecilia ser över situationen 
tillsammans med Åsa Bergström, verksamhetschef inom Äldreomsorgen. 
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2. Information från kommunens representanter 
Annica informerade om Fisknätet.se uppfräschade hemsida. Sidan vänder sig till 
personer med en funktionsnedsättning och där hittar man aktiviteter som finns i 
Stockholm. Sidan kommer att marknadsföras på Salems hemsida under fliken 
Uppleva och göra. Det ska framgå om aktiviteten är tillgänglig för alla. Annica 
kontrollerar att så är fallet. 

Haninge kommun har inlett ett samarbete med Passalen som är en länk mellan 
föreningar och privatpersoner. De utbildar personer som kan följa med på 
aktiviteter. 

Allmänhetens istider är 2 timmar på lördagar och 2 timmar på söndagar. De 
attraktiva tiderna hyrs ut, vilket gör att allmänheten får de mindre attraktiva  
tiderna. 

Stefan informerade om att det är fortsatt rörigt i Rönninge centrum. Vägarna ska 
göras om. Torget ska vara klart 31 mars. Inflyttning i Småa huset sker i början av 
juni. Ett hus till ska byggas vid busstorget. Torget lutar lite pga att regnvattnet 
ska kunna rinna ner i brunnarna. Dånviksvägen ska smalnas av och få 
fartdämpnings- hinder. Parkering kommer endast att finnas i P-hus. Övre planet 
blir för boende och nedre planet för kunder. 

Cecilia informerade om att omorganisationen där de gått från 6 chefer till 5 har 
trätt i kraft. Allt har fungerat bra. Second-Hand butiken är stängd för renovering. 
Där kommer sedan även att säljas produkter som tillverkats inom verksamheten. 

Fr o m 1 mars tas verksamheten på Söderby Gärde tillfälligt över av kommunen 
tills dess att Frösunda fått sitt tillstånd av IVO att bedriva verksamheten. Mia 
Silvergren blir verksamhetschef. Anhörigträffar har genomförts. 

Det är 307 personer som är aktuella inom Funktionsnedsättning. Insatserna är ca 
det dubbla då många brukare har flera insatser. 

En projektgrupp har bildats för att se över brukarenkäterna inom funktions- 
nedsättning. Tanken är att skapa en digital enkät som även kan besvaras med 
hjälp av bildstöd, t ex en glad gubbe. 

Fuad informerade om att personalgruppen nu är stabil. De arbetar med att 
fastställa ordning och rutiner. Satsar på utbildning och samverkan med 
grannkommun- erna. Uppföljningar ska göras på Söderby Gärde för att 
säkerställa kvalitén när Frösunda tar över. 

Anneli informerade om att hennes verksamhetsberättelse för 2019 är klar. Hon 
har många enskilda samtal, familjesamtal och 4 grupper dagtid. Hon har en 
nystartad grupp kvällstid tillsammans med Mia Silvergren. Gruppen riktar sig till  
föräldrar med barn över 18 år som har psykiatrisk diagnos. 

Anneli har samarbete med biblioteket där de anordnar seniorfika med olika 
teman. Hon medverkar på FoU Nestors Café med tema anhörigstöd den 7 maj. 
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3. Projekt Badramp vid Möllebadet  
RWC-toaletten blir inte helt fullskalig pga kostnaden. Måtten blir 180 x 300 
istället för 220 x 220. Man tar av Cafeéts förråd och befintlig toalett och bygger 
en handikappvänlig toalett. Bygget är nu klart att starta. Toaletten kommer pga 
vandaliseringsrisk endast vara öppen när kiosken är bemannad. Avsatta medel i 
budgeten ligger på 900 000, som även inkluderar andra planerade åtgärder inom 
projektet. 

Ulla har pratat med Rolf Johansson på Kultur och Fritid angående städningen vid 
Möllebadet. 

Ulla har planer på att göra en ny LONA-ansökan gällande handledare med 
fundament som kostar ca 1 miljon kronor. Kommunen måste gå in med hälften 
av beloppet. Ulla återkommer i ärendet. 

Rampen ner till badet och liften används inte så ofta, det behöver gå ut 
information så alla vet om att den finns. Hela anläggningen är inte riktigt 
tillgänglig. MSB håller på med en plan för hela anläggningen. När allt är klart kan 
informationen gå ut. 

Ulla har mailat ut dokument gällande återstående åtgärder vid Garnudden. Ulla 
och Magnus har varit och tittat. Ledstråket är lite trasigt och ska återställas men 
annars såg det bra ut. Det finns några trasiga QR-koder vid gymmet, nya har 
beställts. Den fasta träbryggan längst ut ska eventuellt tas bort. Den har ersatts 
med flytbryggor. Stefan kollar upp det. 
 
4. Information från Ulla Wickstein 
Magnus Mattisson och en konsult ska i vår göra en 5 minuter lång presentations- 
film som visar Garnudden och Möllebadet. Filmen ska ha ljud och text och 
syntolkas. Filmen ska heta Naturreservatet i Garnudden och Möllebadet i Salem. 
Kostnaden blir 24 000 kronor + moms. Rådet sa ja till kostnaden. 
 
5. Ritgranskningsgruppen 
Inget nytt. 

6. Tillgänglighetsdatabasen 
Cecilia återkopplade att det finns personal inom hennes verksamhet som kan 
uppdatera tillgänglighetsdatabasen. Det behövs inloggningsuppgifter. Ulla ser 
över det. 

7. Funktionshinderplanen 
Det finns en plan från 2006 som behöver uppdatera. Finns det någon nyare? 
 
8. Övriga frågor 
Inget övrigt togs upp. 

 


