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Minnesanteckningar Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 

 

Tid: Tisdag 15 november 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 
 
Övriga: 
Elisabeth Ståhl, Kommunikationschef, Kanslienheten 
Thory Mollberg, verksamhetschef, Verksamhetsområde Funktionsnedsättning, 
Socialförvaltningen 
Jenny Andersson, verksamhetschef, Myndighetsenheten, Socialförvaltningen 
Anneli Ritter, Anhörigkonsulent, Socialförvaltningen 
Beatrice Helmersson, utredare, Socialförvaltningen 
 

1. Elisabeth Ståhl informerar om hemsidan 
Elisabeth informerar om och visar den nya webben. Vidare underrättar hon om 
tidsplanen för den nya webben samt hur arbetsplanen kommer att se ut framöver. Hon 
meddelar även att hon har haft ett möte med representanter från företaget Funka 
(www.funka.nu) som arbetar med tillgänglighet  vad gäller innehåll, design och teknik 
och har analyserat Salems hemsida. Utifrån detta resultat skall riktlinjerna uppdateras 
och sedan skall även webbredaktörerna utbildas för att göra webbsidan mer tillgänglig.  
  
2. Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2016-05-10 
Minnesanteckningarna från föregående möte 2016-09-20 godkänns och läggs      
till handlingarna.  

Frågan gällande dörren i centrum och dörröppningen till vårdcentralen har Ulla lyft med 
ansvarig som skall se till att detta åtgärdas.  

Ulla har även fortsatt korrespondens med ansvarig gällande frågan angående 
tillgänglighet vid busshållplatsen Salems kyrka.  
 
3. Ulla Wickstein informerar om Projekt Garnudden  
Ulla Wickstein informerar om Projekt Garnudden där man skall söka om medel från 
Länsstyrelsen.  
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4. Information från kommunens representanter 
Thory Mollberg informerar om att förvaltningen arbetar med ett projekt som heter Dig-
it och som avser att höja kunskapsnivån hos personalen.   
Förvaltningen arbetar även med ett delaktighetsprojekt som fokuserar på att klienterna 
och när de bedömer och upplever sig vara delaktiga. Detta är ett pilotprojekt som 
kommer att implementeras i hela verksamhetsområdet om utfallet blir positivt.   

Thory informerar vidare om att Daglig verksamhet ständigt växer med fler brukare, de 
har även fått en ny lokal.  

Jenny Andersson informerar om att den nya handläggaren Malin Pettersson har börjat 
arbeta hos dem och att de nu är fulltaliga i arbetsstyrkan. Myndighetsenheten har nu 
även flyttat klart och har nu alltså kontor på Sanatorievägen 20. Jenny informerar 
vidare om att hon kommer även att sluta arbeta på kommunen, rekryteringsprocessen 
pågår och Jenny slutar innan nästa möte äger rum.  

Anneli Ritter informerar om att det nu är fyra år sedan började sitt uppdrag som 
anhörigkonsulent och hon kan se att det är många fler som söker sig till hennes 
verksamhet. Demens och psykiatrin är de största målgrupperna. Barn- och 
familjeenheten är en ny målgrupp där hon ser fler och fler kommer ifrån. Det är således 
mer utvidgade målgrupper som söker sig till anhörigkonsulenten.  
Vidare informerar Anneli att det pågår ett omfattande arbete med riktlinjerna inom 
hennes område där syftet är att underlätta och förbättra för enskilda.  
Anneli har tagit kontakt med anhörigkonsulenter i övriga Södertörnskommuner och det 
finns en ambition att öka samverkan. Detta är ett ständigt pågående arbete.  
Hur politiker skall blir mer involverade i vad anhörigkonsulentens arbete består av och 
vad det innebär arbetar Annelie med, hon välkomnar alla intresserade att ta kontakt 
med henne och boka en tid för samtal.  
 

5. Information från handikapporganisationerna 
Yvonne Jangebrink uppmärksammar ett event som Hörselskadades förening håller den 
5/12. 

Bo-Jonny Stockhaus informerar om att Hjärt och lungsjukas förening har haft en 
kongress i Göteborg, där man har beslutat att omarbeta utbildningsmaterialet som skall 
föras ut vid årsskiftet.  
Vidare informerar Bo-Jonny om att det finns en förteckning för hjärtstartare på 
hemsidan www.hjärtstartarregistret.se där det finns en kartbild över aktuella platser i 
Salem. Nya centrumägaren har påtalat att hen vill ha en i centret. Informationen om 
vart hjärtstartare finns torde lyftas upp och läggas in på hemsidan.  
 
6. Information från Ulla Wickstein 
Ulla skall följa upp hur planeringen för dragningen av ledstråk i Rönninge centrum skall 
utformas.   
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Vidare tar Ulla upp frågan om sammanställningen av kommunuppföljningen. Denna 
resulterade ej i de resultat som man hade förväntat sig och därmed vill man undersöka 
hur statistiken besvaras för att se om någon fråga kan ha missförståtts.   

På Socialstyrelsens kunskapsguide finns information och webbutbildningar som är 
lärorika - en länk till denna sida torde finnas på webben.   

Hjälpmedelsdagen skall anordnas igen till våren, dock ej i lika stor omfattning som 
föregående år. Till denna vore det bra om kommunens och Tallhöjdens 
arbetsterapeufter samt Salems Rehab bjudas in. Det skulle även vara en god idé att 
bjuda in representanter från SL för att få informerade om dess tillgänglighetsarbete.  

Ulla och Anneli R informerar om Webbkurs för unga - som är ett samarbete med 
Karolinska Institutet och riktar sig till personer mellan 16-25 år som nyligen fått en 
diagnos. Ulla skall se efter med Elisabeth Ståhl om det kan läggas ut någon information 
om detta på hemsidan.  

 
7. Ritgranskningsgruppen 
Inget nytt. 

 
8. Tillgänglighetsguiden 
Inget nytt. 

 
9. Funktionshinderplanen 
Inget nytt. 

 
10. Övriga frågor 

En övrig fråga som tas upp är frågan om arvodering. Denna har uteblivit och fråga tas 
upp vad som egentligen gäller med denna. Beatrice skall se efter och återkomma i 
fråga.  

Nästa sammanträde äger rum 21 februari.  

 

 


