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Information

Kajsa Pärke, planeringssekreterare, informerar om aktuella
bygg- och parkprojekt.
§1
Fastställande av föredragningslista, val av justerare och tid för
justering

Den utsända föredragningslistan fastställs.
Margareta Åsén Johansson utses att tillsammans med
ordförande Helena Lanzer-Sillén justera protokollet.
Protokollet justeras torsdag 13 juni 2019.
§2
Anmälan av föregående protokoll

Det anmäls att protokoll daterat 16 april 2019 justerats 17 april
2019.
Rådet får svar på hur skrivningen om Älvsjös andel sjukskriva utan
sjukpenning i behov av försörjningsstöd ska tolkas.
§3
Anmälan av inkomna handlingar

Tidsskriften Språkröret, maj 2019 anmäls vid
sammanträdet.
§4
Val av ny vice ordförande

Rådet beslutar att entlediga Mikael Erdefelt från uppdraget
som vice ordförande. Till ny vice ordförande väljs
Margareta Åsén Johansson.
§5
Förbättringar vid Långsjöbadet

Medborgarförslaget innehåller önskemål om brygga med
hoppställning mitt i sjön, stänger att hålla sig i utmed bryggorna,
utjämning av marken vid bryggorna samt simskola.
Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker stänger på
bryggorna samt förbättring av tillgängligheten till bryggorna i
samband med att arbetet med en dagvattenanläggning vid badet
genomförs. Förvaltningen menar att en hoppställning inte är
möjlig eftersom sjön är för grund, och föreslår att en brygga ute i
sjön inte prioriteras. Simskola planeras av en förening i sommar.
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§6
Ny strand vid Långsjöbadet

Medborgarförslaget innehåller önskemål om en ny strand på den
bortre delen av Långsjöbadet, eventuellt för hundbad.
Förvaltningen anser att det är en bra idé att få mer spridning på
badgästerna, men föreslår att en av de tre befintliga bryggorna
flyttas dit, vilket är en lägre kostnad än att anlägga en ny
sandstrand. Hundbad är inte lämpligt på platsen, då hundar inte är
tillåtna på strandbad under sommaren.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet.
§7
Översyn av styrdokument och utarbetande av
digitaliseringsprogram för Stockholms stad

Förvaltningen ser positivt på det föreslagna
digitaliseringsprogrammet och ställer sig i huvudsak bakom
förslaget. Det är viktigt att Stadsledningskontoret fortsätter
samordna prioriterade utvecklingsinsatser för att öka den digitala
mognaden på alla nivåer i organisationen och fortsätter finansiera
projekt från Stockholm Smart stad. Kommande nya system ska vara
kompatibla och kan samköras med befintliga system och verktyg.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som
svar på kommunstyrelsens remiss.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet men saknar en ordentlig målanalys som ser
till olika gruppers behov. Rådet önskar också svar på varför
”Nationell strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms
stad” föreslås ersättas av stadens nya digitaliseringsprogram.
§8
Policy för sociala medier i Stockholms stad

Förvaltningen ställer sig positiv till förslag om policy för sociala
medier i Stockholms stad. Förvaltningen anser att det är viktigt
med ett gemensamt och styrande dokument som beskriver hur
stadens verksamheter enhetligt arbetar med sociala medier.
Förvaltningen ser också positivt på att konton i sociala medier
kopplas till verksamhetens uppdrag.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet.
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§9
Ny modell statsbidrag till vissa ideella organisationer inom
brottsofferområdet

Remissen innehåller förslag för att skapa långsiktiga ekonomiska
förutsättningar för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella
organisationer inom brottsofferområdet och för att bidra till att
stödja utvecklingen av det civila samhället. Förslaget innebär att
föra samman olika statsbidrag och förenkla administrationen för
både sökande och bidragsgivare. Förslaget om en ny förordning om
statsbidrag riktar sig till de som bedriver verksamhet med
huvudsakligt ändamål att stödja brottsoffer eller att förebygga eller
motverka brott inom områdena våld mot kvinnor, våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck eller prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. I promemorian föreslås det
även att det bör undersökas hur kommunerna anlitar enskilda
verksamheter och finansierar insatsen skyddat boende. Uppdraget
syftar till att få en nationell överblick över finansiella
förutsättningar för aktörer som driver skyddade boenden.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i promemorian och
ser att det för civilsamhället inom ovan nämnda
verksamhetsområden kan leda till förbättringar. Förvaltningen ser
även att förslaget är positivt ur ett jämställdhets- och
barnrättsperspektiv.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet och ställer sig bakom förvaltningens
förslag.
§ 10
Utvärdering av insatsen prova-på-studier inom ekonomiskt
bistånd

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet om utvärdering av insatsen
prova-på-studier inom ekonomiskt bistånd för synpunkter. Insatsen
har funnits inom Stockholms stad sedan juni 2016 och har efter en
tvåårsperiod utvärderats. Förvaltningen ställer sig positiv till att
möjligheten till insatsen prova-på-studier tas bort, eftersom studiestartsstödet anses uppfylla behov av studiefinansiering för
målgruppen.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet.
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§ 11
Revidering av handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i
Stockholms stad

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar
upp till 20 år som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men inte genomför eller har fullföljt utbildning
på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiasärskolan eller
motsvarande utbildning. Arbetsmarknadsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen har i samverkan utarbetat en ny reviderad
version av handlingsplanen där innehållet har anpassats till ny
lagstiftning och nya arbetssätt. Enligt Skolverkets allmänna råd för
kommunernas aktivitetsansvar bör det finnas en strukturerad
handlingsplan för arbetet. Målsättningen för arbetet är att få
ungdomar som inte har påbörjat eller fullföljt en gymnasiautbildning att göra det. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget
och revideringen av handlingsplanen. Förvaltningen har ett par
förslag på ändringar, bland annat att tydliggöra samverkan när det
gäller det uppsökande arbetet mellan berörda aktörer.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet och framför vikten av att staden tillsätter
tillräckligt med resurser för att hantera de efterverkningar av
Arbetsförmedlingens nedskärningar som med stor sannolikhet slår
extra hårt mot funktionshindrade personers tillgång till arbete.
§ 12
Ekonomisk rapport för maj

Prognosen visar ett underskott på 1,9 miljoner kronor mot budget
före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner med 1,9
miljoner kronor redovisas ingen avvikelse mot budget. Prognosen
bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt enligt budget,
resterande månader.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet.
§ 13
Övriga frågor

Med anledning av att rådet ställde in sammanträdet i maj
får de information om tertialrapport 1 vid dagens sammanträde.
Rådet får information om resultatet från enkätundersökning på Glasfibergatans servicebostad vid augustisammanträdet.
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Rådet önskar ta del av boendeplanen för personer med
funktionsnedsättning så snart den är färdig.
Ordförande avslutar sammanträdet med att önska rådet och
förvaltningen en trevlig sommar.
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