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Arbetsmarknadsförvaltningen
Administrativa staben

2021-09-15

AMF 2021/0104

Protokoll fört vid möte med
arbetsmarknadsnämndens råd för
funktionshinderfrågor
Närvarande från rådet för funktionshinderfrågor:

Bengt Lyngbäck, Funktionsrätt Stockholm
Ann-Cristin Broberg, Funktionsrätt Stockholm

Kristofer Erlandsson, Funktionsrätt Stockholm
Louise Lindström, DHRS

Sirkka Husso, SRF

Närvarande från arbetsmarknadsförvaltningen

Karina Udden, förvaltningschef
Lykke Ask, sekreterare

Tidpunkt:
Onsdagen den 15 september 2021, kl. 16:30 - 17:20
Plats:
Digitalt via Skype
Justerat den 17 september 2021
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§1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Lyngbäck.

§2. Dagordningen fastställdes.

§3. Lykke Ask, AMF valdes till sekreterare.

§4. Kristofer Erlandsson valdes till justerare.

§5. Föregående möte och föregående mötesprotokoll

Sirkka Husso uppmanade förvaltningen att framöver skriva ut
Funktionsrätt Stockholm istället för HSO.
Protokollet lades till handlingarna.

§6. Ärenden inför arbetsmarknadsnämndens sammanträde 21
september 2021

Yttrande över remiss gällande Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
AMF 2021/607
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna
utan några synpunkter.
Tertialrapport 2, 2021 för arbetsmarknadsnämnden
AMF 2020/01159
Förvaltningschef föredrog ärendet samt besvarade rådets frågor.
Ärendet lades till handlingarna.
Handlingsplanför ett cirkulärt byggande i Stockholms stad
2021-2024-medfokus på minskat byggavfall
AMF 2021/584
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna
utan några synpunkter.
Beslutfattade på delegation samt inkomna och upprättade ärenden
AMF 2021/134
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna
utan några synpunkter.
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§7. Lokalernas och handlingarnas tillgänglighet

Rådet framför sin tacksamhet över att fortfarande fa
pappershandlingar utskickade inför sammanträdet.

§8. Fortsättning av diskussion om samarbete gällande rapporten
utvärdering av Stockholms stads råd för funktionshinderfrågor

Frågan bordläggs i avvaktan på eventuellt uppdrag eller slutligt
förslag.

§9. Övriga frågor

Rådet framförde en önskan att få ha en årlig workshop med
nämnden för att tillsammans med dem kunna diskutera och
planera kommande år. Detta är något som bland annat
Södermalms stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor får
och som uppskattas av medlemmarna.

Förvaltningschefen tar vidare detta förslag till roteln och
återkommer.

§10. Nästa möte äger rum den 13 oktober 2021.

§ 11. Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.
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