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Minnesanteckningar Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 

 

Tid: Tisdag 20 september 2016 kl. 16.00 

 Plats: Lokal Högantorp, kommunhuset Salems centrum 
 

Närvarande: Ordinarie: 
Ulla Wickstein (M) 
Birgitta Rönnblad (S) 
Ankie Bosander (C) 
Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening i Botkyrka Salem 
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem 
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem 
Mona Lantz, Reumatikerföreningen Botkyrka Huddinge Salem 
 
Övriga: 
Victoria Larsson, samordningsansvarig vid Växthuset, Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Maria Kavcic, enhetschef, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jenny Andersson, verksamhetschef, Myndighetsenheten, Socialförvaltningen 
Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Monika Perunicic, teknisk förvaltare, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Beatrice Helmersson, utredare, Socialförvaltningen 

 
1. Victoria Larsson, samordningsansvarig Växthuset informerar  
Victoria informerar om Växthusets som är en samlokalisering av verksamheter som har 
ett uppdrag att samverka vad gäller ungdomar i åldern 13-23 år. De olika 
verksamheterna som finns i Växthuset är ungdomsmottagningen, centrala barn- och 
elevhälsan, Kommunala aktivitetsansvaret, Mini-Maria och Öppenvården. Victoria skall 
prata om de fyra områden som hon är chef för, det vill säga ungdomsmottagningen, 
centrala barn- och elevhälsan, Kommunala aktivitetsansvaret samt elevhälsans 
medicinska insats. Elevhälsans medicinska insats är spridd ute på kommunens 
grundskolor.  

 
Kommunala aktivitetsansvaret som handlar om ungdomar som saknar sysselsättning 
som på något sätt behöver stöd. Arbetsgruppen bestå av chef, studie-och 
yrkesvägledare och en ungdomscoach. De arbetar med ungdomar som fullgjort sin 
skolplikt men som saknar sysselsättning men inte har fullföljt ett gymnasieprogram på 
grund av olika omständigheter. Verksamheten kontaktar och hittar dessa ungdomar 
och målet med verksamheten är att få dessa ungdomar tillbaka till studier. De har just 
nu ungefär 90 stycken ungdomar som befinner sig i introduktionsprogram och 55 
stycken som saknar sysselsättning inom denna ungdomsgrupp inkluderas tillexempel de 
som fått ett arbete, som har flyttat utomlands för studier samt flyttat till HVB-hem och 
har andra insatser som prioriteras men även dom som hoppat av skolan och inte vet 
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vad dom vill göra. Kommunala aktivitetsansvaret följer också upp de ungdomar som har 
kommit in på introduktionsprogram samt dokumenterar och för register för detta, 
dessa processer ingår i verksamhetens uppdrag.  

 
Ungdomsmottagningen är det andra verksamhetsområdet och vars syfte är att minska 
sexuella överförbara sjukdomar, förebygga HIV samt att öka den hälsobefrämjande 
delen med betoning på sexualitet. Alla ungdomsmottagningar skall ha en barnmorska, 
en kurator samt tillgång till en läkare där. I Salem har de en delad verksamhet med 
landstinget och kommunen. Victoria är chef för den kommunala delen som krasst 
endast innebär en kurator. Martin chef på vårdcentralen är ansvarig för barnmorskan 
och är även den som finansierar den gynekolog som de hyr in på timmar (varannan 
torsdag). Ungdomsmottagningens arbete handlar om att fokusera på kroppen (det 
medicinska) och knoppen (känslor och det psykiska välmående). Barnmorskan och 
kuratorn har olika kompetensområden här och har därför ett tätt samarbete. 
Ungdomsmottagningen bedriver också drop-in verksamhet så ungdomarna skall kunna 
komma när de känner för det. Vidare arbetar de även mycket med utåtriktat arbete där 
de besöker skolor i olika årsklasser 6, 8 och i gymnasiet, temadagar och samtalsgrupper 
med olika inriktningar och dessa arrangeras när det finns ett behov. 
Ungdomsmottagningen kommer även till föräldramöten vid skolor och informerar så 
föräldrarna vet vart de kan hänvisa sina barn och för att ge olika information. 

 
Den tredje verksamheten är den centrala barn- och elevhälsan och dess uppdrag är att 
verka för att elever ska få en bra hälsa och för att nå skolans kunskapsmål och utvecklas 
till bra samhällsmedborgare. Betoningen är elevhälsa och förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet som bedrivs i skolan. De är en central organisation som stödjer 
de lokala enheterna. De arbetar på uppdrag av skolorna som får förfråga den centrala 
barn- och elevhälsan. Det kan handla om språkstöd, mottagande i särskolan, 
pedagogiskt stöd, psykologiskt stöd bland annat. 
 
Det sista ansvarsområdet är elevhälsans medicinska insats. Tidigare har elevhälsan 
tagits upp och den består som sagt av den pedagogiska, den sociala, den psykologiska 
och den medicinska delen. Den medicinska delen är dock en egen verksamhetsgren och 
det sista ansvarsområdet och detta område har även en egen sekretess och egen 
organisation. Det skall finnas en vårdgivare och i kommunala sammanhang är den 
nämnden som är den vårdgivaren. Nämnden utser sedan en verksamhetschef. Om 
verksamhetschefen inte har medicinskt utbildning, som Victoria saknar, ska medicinska 
frågor delegeras. I Salem finns en ledningsansvarig skolsköterska som ansvarar för de 
rent medicinska frågorna och bland annat anmälningar till IVO. Uppdraget som 
verksamhetschef består i korta drag av att säkerställa att de i kommunen för en 
patientsäker vård, vården skall vara av god kvalitet, evidensbaserad och beprövad 
vetenskapliga metoder som används och det skall även vara kostnadseffektivt. 
Organisationen består av verksamhetschef, ledningsansvarig skolsköterska, några 
skolsköterskor samt en skolläkare. Samtliga av dessa har sitt eget ansvar att de arbetar 
efter det ovan nämnda uppdraget. Betoningen i arbetet skall vara det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet, det kan till exempel vara att de är med i jämställdhets-
arbete. När de får ett uppdrag med en elev ser de alla med olika synsätt, en socionom 
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ser det sociala, pedagogen ser det pedagogiska och i den medicinska grenen ligger 
fokus på det medicinska perspektivet tillexempel kan påverka elevens förmåga till 
inlärning, det är således ett mycket brett arbetsområde. Årskursrelaterade skolbesök 
ingår i dess arbete tillexempel med hälsobesök och uppföljning av dessa, vaccinationer 
samt läkarundersökningar vid behov. Elever kan också komma till skolsköterska när de 
vill, de arbetar efter att det alltid skall vara “en öppen dörr”. De arbetar mycket efter 
styrdokument och detta är en väldigt styrd verksamhet. 
 
Powerpointpresentationen som Victoria använde till denna presentation biläggs till 
dessa minnesanteckningar. 

 
2. Föregående protokoll 
Minnesanteckningarna från föregående möte 2016-05-10 godkänns och läggs      
till handlingarna.  

 

3. Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka-Salem, informerar om insiktsdagen 

Margaretha tar upp att hon gärna ser att det skall arrangeras en insiktsdag i Salem. I 
Stockholms läns kommuner har cirka hälften av alla kommuner infört en 
insiktsutbildning som vänder sig till högre kommunala politiker och högre tjänstemän. 
Denna utbildning berör främst gruppen synskadade.  

 
Margaretha visar två filmklipp, dessa länkar bifogas i mailet med minnes anteckningar 
samt längst ned på dokumentet.  

 
Margaretha berättar att man får lättare insikt genom att pröva på. Insiktsutbildningen 
går till så att man med fingerad optik får promenera själv och testa på hur det är att ta 
sig fram i den miljö som vi har i dag. Margaretha belyser även vikten av att hålla 
ledstråken uppdaterade och inte förlegna - till exempel leder ett stråk i dag till en 
gammal automat som är tom.  

 
Ett problem som tas upp under denna punkt är även blomsterbutikens blommor och 
artiklar som ställs ut utanför butiken, detta skapar problem. 

 
4. Information från kommunens representanter 

Jenny Andersson från Myndighetsenheten informerar om att de har anställt en ny 
biståndshandläggare som kommer till funktionsnedsättningssidan, hon börjar i mitten 
av oktober. Därmed blir de fulltaliga. De kommer även att byta lokal från 
Skyttorpsskolan till Sanatorievägen 20 även detta kommer att ske i mitten av oktober.  

 
Annika Holmertz informerar om att hon sitter med i flertalet olika nätverk just kring 
funktionshinder och jobbar nu med en fritidsmässa som skall hållas i maj 2017 som de 
skall hålla tillsammans med Botkyrka. Denna mässa för barn och ungdomar som vill 
pröva på olika aktiviteter som även har olika funktionshinder, en praktisk mässa som 
avslutas med ett disco.  
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Naturskyddsföreningen i Stockholms län driver ett projekt där de hjälper kommunerna 
med en inventering att ta fram någon plats som skall vara lätttillgänglig att ta sig till för 
personer med funktionshinder. Det skall i varje kommun i Stockholms län finnas en 
sådan plats. I Salems kommun tittar man på ett antal olika ställen som skulle kunna vara 
möjliga, men också på kostnaden för detta. 

Monika Perunicic informerar om att de har genomfört en rad förbättringsåtgärder i 
kommunens kommunala fastigheter så som skola, förskola och äldreboenden. De 
arbetar ständigt med att förbättra och se över om något ytterligare bör ses över. De 
tittar även på orienteringskartorna som finns i närheten till Salems centrum att dessa 
finns, vissa har blivit nedslitna. De nya tavlorna som skall sättas upp är tillgänglighets-
anpassade och har punktskrift.  

Ordförande Ulla Wickstein tar upp frågan angående ledstråken och i synnerhet om man 
kan se över det som leder till den tomma automaten och även om man kan ta upp 
frågan om att skaffa ett ledstråk till simhallen. Detta skall Monika ta med sig och 
efterforska i.   

Maria Kavcic informerar om handikapparkeringen vid entrén simhallen är på plats. 
Vidare arbetar de med Rönninge centrum och en utav dess delarbeten är 
bussterminalen som skall vara färdig vecka 39. Det kommer i denna veva flyttas en 
tillfällig parkering till den gamla bussterminalen. Maria har träffat Ulla och diskuterat 
hur ledstråk på bäst sätt skall placeras. De arbetar även med en aktivitetsanläggning vid 
Söderby park och planen är att detta skall vara färdigställt vid höst. De har även satt 
upp nya skyltar vid lekplatser och dess är även tillgänglighetsanpassade och det är på 
gång att placera ut cykel- och gångvägsskyltar. 
 
5. Information från handikapporganisationerna 
Yvonne Jangebrink informerar om att de skall hålla öppet hus på Hörselskadades dag, 
den 15 oktober klockan 13:00-15:00. 

Bo-Jonny informerar om att de även kommer att hålla informationsgenomgångar om 
hur man använder hjärt- och lungstartare. 

6. Information från Ulla Wickstein 

En ny application (app) från SL har tagits fram som visar om tågen är sena och liknande, 
denna app kommer i höst. Det kommer också till en början använda sig av 12 nya 
pendeltågsset som har elektroniska ramper.  Vidare diskuteras även om att SL:s 
ledsagningstjänst inte finns tillgänglig vid Rönninge station i dagsläget. Detta skall 
utredas vem man kan kontakta för att påverka i fråga. Reseledaren är en ny tjänst som 
fungerar som en utökad trafikapp för personer med funktionsnedsättning. Med denna 
kan man planera resor runt om i hela landet. 

Ulla har sett över huruvida hissarna och liften ned till badet fungerar, dessa fungerar i 
dagsläget och badet har utsett en ansvarig som skall se till att dessa fungerar och 
kontroll skall genomföras varje kvartal. Det är också utav stor vikt att informera 
allmänheten om att dessa hjälpmedel finns.  
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Hissen vid Murgrönan är nu även på plats och fungerar.  

 
Vidare tas frågan om hörselslingor i kommunen upp. Ulla skall ta kontakt med Annica 
Sundell som är ansvarig i kommunen.  

 
Ordförande har talat med Anneli Ritter och tagit upp Hjälpmedelsdagen och om att det 
är utav stor vikt att hålla detta arbete vid liv och fortsätta uppdatera och informera om 
vilka hjälpmedel som finns att tillgå.  

 
Vidare skall Ulla även ta upp nya ledstråk med den nya ägaren av Salems centrum.  

 
Tillgänglighet i butik är en fråga som diskuteras. Detta då det är svårt att veta vad olika 
varor kostar.  

 
Ännu ett arbete Ulla driver är hållplatsen vid Salems kyrka som ej är lämplig och direkt 
omöjlig att använda om man har rullator eller sitter i rullstol. Ulla har tagit upp frågan 
med SL. Det belyses även att det vid denna hållplats behövs ett tydligare 
övergångsställe samt bättre belysning.  

 
7. Ritgranskningsgruppen 
Inget nytt. 

 
8. Tillgänglighetsguiden 
Inget nytt. 

 
9. Funktionshinderplanen 
Tagit upp under punkt 7. 

 
10. Övriga frågor 
En övrig fråga som tas upp är frågan om den tunga dörren till Salem centrum, denna är 
väldigt otymplig och svår att ta sig förbi. Denna fråga skall Ulla ta upp med den nya 
centrumägaren.  

 
Nästa sammanträde är 2016-11-15. 

 

 


