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Minnesanteckningar Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 

 

Tid: Tisdag 23 februari 2016 kl. 16.00 

 Plats: Lokal 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: 
Elisabeth Ståhl, kommunikationschef, Kommunstyrelsens stab 
Maria Kavcic, enhetschef, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Thory Mollberg, verksamhetschef VF, Socialförvaltningen 
Jenny Andersson, verksamhetschef Myndighetsenheten, Socialförvaltningen 
Victoria Larsson, samordningsansvarig för växthuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
1. Föregående protokoll 
Minnesanteckningarna från föregående möte 2015-11-17 godkänns och läggs      
till handlingarna.  
 
Det framförs önskemål om att Rådet för funktionshinderfrågor får vara delaktiga i att 
svara på enkäter rörande funktionsnedsättningsområdet. 

2. Information om kommunens hemsida 
Elisabeth Ståhl informerar om och visar hur kommunens nya hemsida kommer att se ut. 
Lanseringen av hemsidan kommer att ske kring midsommar 2016.  

 

3. Södertörns tillgänglighets nätverk 

Ulla informerar om Södertörns tillgänglighets nätverk. 
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4. Information från kommunens representanter 
Socialförvaltningen 

Thory Mollberg informerar att förvaltningen arbetar med införande av ny teknik i de 
olika verksamheterna. 

Förvaltningen har påbörjat ett delaktighetsprojektet, där tyngdpunkten ligger på vikten 
av att vara delaktig i sitt eget liv. Thory återkommer med mer information kring detta 
under hösten 2016. 

Planering av en ny gruppbostad pågår. Gruppbostaden ska tas i drift  under år 2018 och 
är tänkt vara till för personen inom LSS. 

Jenny Andersson informerar om att frågan gällande vilken förvaltning som ska vara 
ansvarig för tillgänglighetsdatabasen ska tas upp i kommunledningsgruppen. 
Rådet framför att de tycker att det borde vara Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen som ska vara ansvariga. 

Myndighetsenheten har utökat med en tjänst. den nya biståndshandläggaren heter 
Maria Vallo. Enheten kommer under våren 2016 genomgå en organisationsförändring. 

Jenny Andersson kommer att hålla en föreläsning om, Individens behov i centrum, på 
Vitalis mässan i Göteborg, 5-7 april 2016. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Maria Kavcic informerar att förvaltningen under 2015 gjort ca 50 åtgärder avseende 
tillgänglighetsanpassning och enkelt avhjälpta hinder i kommunens fastigheter. 

Inom kort kommer montering av trapphiss till scenen i Stora Murgrönan moteras. 

Konferensrummet Bergaholm i kommunhuset  kommer på grund av asbestsaneringen 
vara avstängd under en tid från och med v. 9, 2016. 

Ombyggnad av bussterminal i Rönninge centrum pågår. 

Maria Kavcic sammankallar till ett möte 2016-03-01 med Ulla Wickstein och 
Margaretha Häll Assarsson för att tillsammans diskutera placeringen av ledstråk vid 
bussterminalen. 

Förvaltningen kommer under våren 2016 att anlägga en en aktivitets anläggning  i 
Söderby park en så kallad Kulan som ska vara tillgänglighets anpassad. Även en ny 
tillgänglig lekplats är planerad. 

Om ekonomin tillåter kommer flera ledstänger att sättas upp vid branta gångvägar. 

Busshållplatsen vid Nytorpsskolan har tillgänglighetsanpassats. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Victoria Larsson informerar om att Barn- och utbildningsförvaltningen har 
omorganiserat vid årsskiftet. Anita Kankimäki är sedan den 1 februari i år samordnare 
för centrala elevhälsan. Anita har haft det uppdraget tidigare men i och med att Victoria 
blev chef upphörde detta samordningsansvar. Centrala elevhälsan har expanderat 
väldigt mycket så enheten kräver en samordnare som stöd till chefskapet. 
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Från och med den 29 februari börjar en ny specialpedagog med många års erfarenhet, 
Cecilia Wendell. Hon kommer att vara särskolesamordnare och bland annat ansvara för 
tilläggsbeloppen. Elin Blennborn som idag jobbar som särskolesamordnare kommer att 
fokusera mer på Kommunala aktivitetsansvaret. Detta är en utökning av den befintliga 
elevhälsan. 

 
Från och med 1 januari tillhör Språkstudion och Mobila enheten den centrala  
elevhälsan. En pedagog, Maja Lartell, följde med till centrala elevhälsan. Det har även 
rekryterats en psykolog. Psykologen Johan Fredin-Knutzén börjar 10 mars. 
Språkstudions personal går i pension i mitten på april. Två nya personer är rekryterade 
Tina Strömberg (logoped) och Kerstin Alge (specialpedagog). Vad gäller elevhälsans 
medicinska insats så har vi en ny ledningsansvarig sjuksköterska Linda Vennerström. 
Centrala elevhälsan är inne i en mycket rolig utvecklingsfas där förhoppningen är att 
både förbättra och bredda insatserna. 

 
Under kommande år kommer BoU-förvaltningen att satsa på IKT (internet, 
kommunikation och teknik) i en satsning som benämns som ITSalem. 

 
5. Information från handikapporganisationerna 

Bo-Jonny Stockhaus informerar om att det kort man får efter genomgången 
hjärtstartarutbildning måste förnyas en gång om året. 

Yvonne Jangebring undrar varför det inte finns någon hörselsling i Villa Skönvik. Ullar 
Wickstein tar med sig frågan. 

 
6. Information från Ulla Wickstein 

Angående SL 

Ulla informerar om den kontakt hon har haft med SL angående ramper mellan 
perrongen och pendeltåget. En ny upphandling av ramper ska göras. SL har köpt in 12 
nya tågset som kommer att tas i trafik år  2017. På de nya tågen kommer det att finnas 
en utfällbar ramp vid första och sista dörren vid varje vagn. Det planeras även för 
prioriterade sittplatser för rullstolar och rullatorer. 

 
Ulla har drivit frågan och uppvaktat många instanser gällande en app i vilken man kan 
se om om det är nya eller gamla pendeltåg, att hela resan fungerar, även få information 
att hissar fungerar. Jag har talat med Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons, han tar 
med sig frågan och informerar efter hand kommunalrådet Lennart Kalderén, som är 
förtroendevald politiker i landstinget. 

Tunnelbanan är inte inventerad när det gäller avstånd mellan vagn och perrong, det 
innebär att vissa stationer inte är tillgängliga för rullstolsburna. För att få 
detaljinformation idag är driftledningscentralen enda instans enligt SL. 
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På SL:s tillgänglighetsnummer, 020-120 20 22, kan du dygnet runt beställa ledsagning 
för hela din resa med SL, senast 30 minuter innan resa för tunnelbanan och för 
pendeltåg senast 1 timme innan resa, och senast 2 timmar innan resa om du reser 
mellan klockan 19.00 och 07.00. 

Behöver du ramp för resa med tunnelbana, ring rampservice 08 600 10 00. 

Behöver du rampservice för resa med pendeltåg, kan du få hjälp av tågvärden om du 
ställer dig vid en markerad skylt vid mitten av perrongen, alternativt ringa 020 120 20 
22 för information. 

7. Ritgranskningsgruppen 

Inget nytt. 

8. Tillgänglighetsguiden 

Har tagits upp tidigare. 

9. Funktionshinderplanen 

Inget nytt. 

10. Övriga frågor 

Birgitta Rönnblad undrar vem som är snöröjningsansvarig på Fredriksbergsvägen. 
Bilvägen ansvarar kommunen för och gångvägarna mellan husen på Fredriksbergsvägen 
är Akelius ansvariga för. 

 
Nästa sammanträde är 2016-05-10. 
 

 

 

 


