MINNESANTECKNINGAR
Vård och omsorgsförvaltningen
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
2018-11-26

Referens

Ann-Katrin Hegvold

Dag och tid

13/11 kl 17:30-19:00

Plats

Kommunhuset Tumba, konferensrum i entréplan

Närvarande

Sju medborgare
Två personal/stödpersoner
Iréne Cederborg, Kulturoch fritidsförvaltningen
Petra Oxonius, verksamhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen
Ann-Katrin Hegvold, brukarombudsman, VoF

Vi började med att prata lite kring Funkisfestivalen som alla upplevde som
mycket lyckad. Maten från Xenter fick beröm. Semifinalen äger rum på Nalen,
Regeringsgatan 74 i Stockholm nästa år, riksfinalen sker i augusti på Stockholm Waterfront Congresscenter vid T-Centralen.

Nalen, Regeringsgatan 74

Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4
(vid Klarabergsviadukten)
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Vi pratade även lite om förra inflytanderådet och om valet i höstas. Nu styrs Botkyrka kommun av Socialdemokrater tillsammans med Kristdemokrater, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet.
Iréne Cederborg informerade om det som händer framöver och vilka aktiviteter som står till
buds kring jul och nyår:
3/12 Internationella Funktionshindersdagen, Hallunda Centrum kl 13-17. Där kan man få träffa
representanter från Daglig Verksamhet och från olika funktionshindersföreningar.
24/12 Julaftonsfirande på Albys Hjärta.
31/12 Nyårsfirande på Tingstorgets gruppbostad, Lagmansbacken 2 i Alby.
Hon berättade även om ”prova på”- bollsporter i Idrottshuset, Tumba som börjar i slutet av januari nästa år. Hon informerade om en träningsgrupp i Fittjabadet på måndagar kl 15, dansgrupp, teatergrupp med Alby Fejm, allsångscafé i vår och om Botvidsgården i Trosa dit man
kan få komma och övernatta. Botkyrka har två minibussar till förfogande för utflykter.
Bad- och gymkorten kommer att bytas ut och bli personliga, det kommer att stå namn på korten. Samma pris som tidigare.
Inom parasporten finns något som heter Special Olympics Games. Nästa gång sker tävlingen i
Abu Dhabi (huvudstaden i Förenade Arabemiraten) och den 9/12 kan man se en förkamp med
ett handbollsgäng på Idrottshuset i Tumba.
Rödstu Hage i Segersjö ska renoveras och bli tillängligt för parasport, friidrott med mera.
Eventuellt kommer Daglig Verksamhet att sköta caféverksamheten där.
Brunna idrottsområde ska förbättras, möjligen gäller det även Olligånghallarna.
Tidigare drev Daglig Verksamhet ett café på Albys Hjärta, men det fick läggas ner på grund av
hygienregler.
Fler har hört av sig och frågat efter mötesgrupper för HBTQ-personer (Homo-, bi-, transsexuella personer samt övriga sexuella minoriteter). Iréne berättar att man ska försöka hitta mötesgrupper för dessa, eventuellt kommer man att bjuda in RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) för diskussion.
Iréne kommer att skicka ut inbjudan till att spela innebandy eller träna judo för den som vill.
Fritidsmässa med ”prova på” planeras i Tyresö hösten 2019.
Angående aktiviteter sommaren 2019 finns bland annat önskemål om utflykter till Furuvik,
Birka och Mariefred.
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Petra Oxonius informerar om att det ska införas en ny digital planeringsmetod på boenden
som kan göra det lättare när man planerar aktiviteter. Alla vill inte använda digitala hjälpmedel, men Petra vill gärna att man till nästa möte funderar lite över vad som skulle vara bra och
användbart, olika appar till exempel. Vi kommer eventuellt att bjuda in någon framöver för att
berätta mer om detta.
Petra säger att det är viktigt att fortsätta arbetet med hälsoperspektivet. Hälsa innefattar ju så
mycket, inte minst att man får möjlighet att utöva de aktiviteter man vill.
Övriga frågor:
Vad händer med vårt nuvarande Kommunhus efter år 2022? Ingen vet säkert, men Petra uppmanar alla att skicka in synpunkter till Botkyrka kommun om man har en idé .
Efter politikercaféet i höstas har det bildats arbetsgrupper i de olika kommundelarna för att
hämta in synpunkter från medborgare med funktionsnedsättning. Det är en möjlighet att kunna
påverka i närområdet (demokratiarbete).
Några tycker det är otryggt på bussar och stationer. Trasiga rulltrappor, plankare på bussar,
obemannade spärrar, dålig belysning med mera. Vi planerar därför att bjuda in någon representant från SL (förhoppningsvis till nästa inflytanderåd) som kan svara på frågor och ta emot
synpunkter.
Vi planerar näsa inflytanderåd till någon gång i februari/mars 2019. Inbjudan kommer ett par
veckor innan det är dags. I samråd har vi beslutat att näsa möte ska äga rum på en torsdag.

Kom ihåg att dina synpunkter är viktiga! Skicka gärna in till kommunen, antingen via appen,
kommunens hemsida eller synpunktskort. Det är tillsammans vi kan förändra och förbättra!
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