
 

 

 

Minnesanteckningar 

2016-05-10 
1 av 5 

 
 

 
 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 

 

 
  

Minnesanteckningar Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 

 

Tid: Tisdag 10 maj 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 
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem 
Maria Sverker, Neuroförbundet 
 
Övriga: 
Anneli Ritter, anhörigkonsulent, Socialförvaltningen 
Maria Kavcic, enhetschef, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jenny Andersson, verksamhetschef Myndighetsenheten, Socialförvaltningen 
Victoria Larsson, samordningsansvarig för växthuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Håkan Arfwedson, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Anja Koerner, nämndsekreterare, Socialförvaltningen 
 

1. Anneli Ritter, anhörigkonsulent, informerar 
Anneli informerar om att socialnämnden har antagit Riktlinjer för anhörigstöd. 
Riktlinjerna förtydligar vem som är ansvarig och vem som ska göra vad. Anhörigstödet 
ska vävas in i den ordinarie verksamheten.  Anneli träffar både enskilda anhöriga och 
grupper.  
Förra året anordnades ett stort antal föreläsningar men i år kommer inte lika många 
föreläsningar att hållas. 
Anneli fokuserar på att hitta anhöriga tidigt för att kunna bistå dem. För att kunna gör 
det samarbetar hon med bland annat vårdcentralen och Södertälje sjukhus. 

Anneli arbetar hälsofrämjande då det hos många anhöriga finns en ohälsa som visar sig 
i form av stress och som i sin tur skapar hjärtproblem, huvudvärk m.m. Ohälsan bottnar 
oftast i att den anhöriga inte får någon egen tid.  

Anneli har gått en yogautbildning som kommer kunna vara till hjälp för att arbeta med 
stressrelaterade problem. Hon kommer kunna ge de anhöriga “verktyg” till självhjälp. 

 
2. Föregående protokoll 
Minnesanteckningarna från föregående möte 2016-02-23 godkänns och läggs      
till handlingarna.  
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3. Södertörns tillgänglighets nätverk 

Ulla informerar om Södertörns tillgänglighets nätverk.  
Nätverket sammanträdde 20160321. I nätverket ingår kommunerna Botkyrka, 

Salem, Sundbyberg, Huddinge, Södertälje, Haninge, Sigtuna. 

 
Salems socialförvaltning planerar att införa Digital teknik (DigIt) som 

hjälpmedel i arbetslivet och hos brukarna. Detta ska ge medarbetarna 

kompetens för att kunna hjälpa och stödja brukarna i att använda digital teknik. 

Åldersgruppen 65 år och äldre växer snabbt, färre personer ska hjälpa fler. Ulla 

återkommer med mer information om detta senare. 

 
SL planerar nya sträckningar för tunnelbanan. Ulla Wickstein har informerat 

dem att göra rätt från början när det gäller tillgänglighet för äldre och personer 

med en funktionsnedsättning. De svarar att de har regelbundna möten med SLs 

funktionshindersråd. 

 
Huddinges samordningsgrupp för tillgänglighet har fått nya representanter från 

förvaltningarna. Gruppen består av chefer och strateger som framförallt 

samordnar arbetet med fysisk tillgänglighet. En handlingsplan för 2016 är 

framtagen för offentliga platser och lokaler. 

 
Resecoachning är ett projekt som pågår för att bryta seniorers ensamhet och 

lära dem att åka kollektivt till olika resmål, till exempel kulturevenemang och 

attraktiva platser i naturen. Det är ett samarbete med Stockholms läns lands- 

ting, Trafikförvaltningen, Keolis, Social och äldreomsorgsförvaltningen och till- 

gänglighetssamordnaren. 

 
Huddinge kommun har lanserat en ny webbsida som heter “Anhörigportalen” 

www.anhorighuddinge.se 

 
Haninges kommunala handikappråd delar årligen ut ett tillgänglighetspris 

sedan 10 år. 2015 års pristagare var ResLedaren (www.resledaren.se) som är 

en gratis applikation framtagen för att underlätta resandet med kollektiv- 

trafiken för personer med kognitiv funktionsnedsättning. 

 
En insiktsutbildning planeras, som ska hållas för Trafikenheten i Haninge med 

bland annat inlevelseövningar, där deltagarna får prova på att förflytta sig i 

närmiljön, sittandes i rullstol och med en synnedsättning. 

 
Haninge har numera 85 inventerade anläggningar i tillgänglighets databasen. 
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Sigtuna uppmärksammade den internationella dagen för personer med 

funktionsnedsättning den 3 december förra året. De riktade dagen till invånare, 
funktionshinderorganisationer, medarbetare och förtroendevalda. De fick mycket bra 
respons. Det kom många interna och externa utställare och besökare.  

Dagen ska uppmärksammas på nytt i år men en annan dag eftersom 3 december 
infaller en lördag i år. 

 
Sigtuna har ett relativt nytt inomhusbad där man tänkt på tillgänglighet i hög 
utsträckning. 

 
Botkyrka har fått en inbjudan från Naturskyddsföreningen att delta i ett projekt 
där man inventerar tillgängligheten till naturområden för personer med 
funktionsnedsättning. 

 
Det pågår ett arbete med att ta fram ett program för ett jämlikt Botkyrka. Ann 
inväntar ett beslut från kommunstyrelsen om att programmet även ska 
omfatta funktionshinderperspektivet. 

 
En tillgänglighetskonsulent ska rekryteras som ska ha ansvar för återuppbyggnaden av 
tillgänglighetsdatabasen efter Botkyrkas stora omorganisation. 

 
4. Planera för social hållbarhet 

Ulla har varit på ett heldagsseminarium i Tyresö kommun 2016-04-20 

Varför är det så svårt att motivera kostnader i det korta perspektivet som 

leder till stora kostnader på lång sikt? Vi har skapat segregerade miljöer, 

bygger dyrt, konsekvens socialbidrag, bostadsbidrag, dyrt för kommunerna. 

Vilka miljöer trivs man i? Vi ska sträva efter blandade boende och 

upplåtelseformer, skapa möten över barriärer. Vara tuffare mot byggherrarna, 

kommunerna ska vara mer bestämmande, alla förvaltningar ska vara 

inkluderade i arbetet. Medborgardialog är viktigt för att undvika misstroende. 

 
Information Södertörnsmodellen: www.sodertornsmodellen.se 
Information Kollektivhus: www.kollektivhus.nu 

 
5. Information från kommunens representanter 
Socialförvaltningen 

Jenny Andersson informerar om att hennes enhet, Myndighetsenheten, kommer att 
flytta från Skyttorp till Söderby, Sanatorievägen 20. När flytten blir är inte bestämt men 
förmodligen blir det under sommaren. 

På förvaltningen ser man ett ökat behov av insatser såsom korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet. Dels är det föräldrarna som behöver avlastning och dels är det 
barnen/ungdomarna som behöver byta miljö och sova borta för att börja träna inför 
vuxenlivet. 
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Korttidshemmet Vattentornet kommer att anordna två kollon i sommar för barn och 
ungdomar som omfattas av LSS. Det ena kommer att vara 2 nätter och är för mindre 
barn och det andra kommer att vara 3 nätter och är för äldre barn/ungdomar. 

Jenny Andersson, Thory Mollberg och Christina Häckner har arbetat med planeringen 
av en ny gruppbostad. De har tagit fram krav på hur det ska se ut m.m. Gruppbostaden 
ska vara klar under 2018. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarar för att 
hitta mark till byggnationen och vem som ska utföra byggnationen. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Victoria Larsson informerar om att det är ett högt tryck på skolan. Just nu handlägger 
man ansökningar gällande tilläggsbelopp som har inkommit. Tilläggsbeloppet avser 
ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga 
undervisningen. Det har inkommit 84 ansökningar och varje ansökning består av ca 40 
sidor. 

 
Viktorias enhet mycket med utveckling av Språkstudion och Mobila enheten. 

 
För närvarande arbetar förvaltningen mycket med tillgänglighetsfrågor. 

 
Kultur- och fritidsförvaltning 

Håkan Arfwedson informerar att förvaltningen arbetar med den röliga mässan MIN 
fritid som nästa år kommer att hållas i Botkyrka kommun, den 11 maj 2017. 

Håkan Arfwedson informerar att han kommer att lämna sin tjänst då han ska arbeta 
som fritidschef i Danderyds kommun. Hans sista dag i Salems kommun blir den 23 juni. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Maria Kavcic informerar att hon tillsammans med Ulla Wickstein och Magaretha Häll 
Assarsson har tittat på ritningsunderlaget för den nya bussterminalen i Rönninge. 
Byggnationen av den nya bussterminalen har på börjats vilket medför att det är mycket 
stökigt kring byggarbetsplatsen.  

Företaget Småa kommer påbörja byggandet av flerbostadhus i höst. Där boulebanan är 
idag kommer det att byggas hyresrätten. 

 
6. Information från handikapporganisationerna 

BoJonny Stockhaus informerar om han har hållit utbildning kring hjärt och lungstartare 
på Eternellen. 

Yvonne Jangebrink undrar om Salems kommun har en instruktör för syn- och/eller 
hörselnedsatta, Yvonne tar med sig frågan. 
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7. Information från Ulla Wickstein 

Salems centrum 
Ulla har varit i kontakt med centrumägaren angående ett taktilt ledståk i centrum. 
Centrumägaren kommer att se över det. 

Tillgänglighetsdatabasen 
Tillgänglighetsdatabasen behöver hållas uppdaterad. Tf kommundirektör Jan Heimdal 
har fått i uppdrag att utreda den fortsatta hanteringen av databasen, dvs inventering 
och uppföljning av densamma. 

Murgrönan 
Trapphiss till scenen i Murgrönan är nu monterad. 

Applikation (app) 
Vid en föredragning av Kristoffer Tamsons Trafiklandstingsråd, aktualiserade 
Ulla frågan om att utveckla en app som ger information om att hela resan är möjlig för 
rullstolsburna och för personer med en funktionsnedsättning. Det vill säga om hissar 
fungerar, information om för stora avstånd mellan perrong och vagn vid vissa 
tunnelbanestationer, gamla pendeltåg (ska vara utfasade 2017). Kristoffer ska 
informera kommunalrådet Lennart Kalderèn löpande vad som händer i frågan. 

Trapprullator 
Tips på företag som säljer trapprullator: http://assistep.no/sv/the_assistep/ 

 

8. Ritgranskningsgruppen 

Inget nytt. 

9. Tillgänglighetsguiden 

Tagit upp under punkt 7. 

10. Funktionshinderplanen 

Inget nytt. 

11. Övriga frågor 

Övergångsstället i Salems centrum 
Det är alldeles för kort tid att gå över när det är grön gubbe. MSB tar med sig frågan. 

Luktfria miljöer 
Diskussion om luktfria miljöer på arbetsplatser, restauranger, med hänsyn till de 
personer som är överkänsliga mot dofter. 

 
Nästa sammanträde är 2016-09-20. 
 

 

 

 


