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Protokoll fört vid möte med
arbetsmarknadsnämndens råd för
funktionshinderfrågor
Närvarande från rådet för funktionshinderfrågor
Bengt Lyngbäck, Funktionsrätt Stockholm
Ann-Cristin Broberg, Funktionsrätt Stockholm
Louise Lindström, DHRS
Sirkka Husso, SRF
Närvarande från arbetsmarknadsförvaltningen
Karina Uddén, förvaltningschef
Lykke Ask, sekreterare
Adjungerande
Elin Skrufve-Tolvtin, administratör
Ej närvarande
Kristofer Erlandsson, Funktionsrätt Stockholm
Tidpunkt:
Onsdagen den 2 februari 2022, kl. 16:30 – 17:30
Plats:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4, samt digitalt via Skype

Justerat den 4 februari 2022

Bengt Lyngbäck
Ordförande

Arbetsmarknadsförvaltningen
Administrativa staben
Livdjursgatan 4
Box 10014, 121 26 Stockholm-Globen
Växel 08-508 35 500
Start.stockholm

Lykke Ask
Sekreterare

Sirkka Husso
Justerare
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§1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Lyngbäck och
dagordningen fastställdes.
§2. Lykke Ask valdes till sekreterare.
§3. Sirkka Husso valdes till justerare.
§4. Föregående möte och föregående mötesprotokoll

Rådet önskar förtydligande i föregående mötesprotokoll gällande
rådets sammanträdestider för 2022. Det ska framgå vilka tider som
fastslogs. Sekreteraren justerar denna punkt och skickar ut
protokollet på nytt till rådet.
§5. Ärenden inför arbetsmarknadsnämndens sammanträde

Yttrande över remiss av motion om utvecklingen av Järva
AMF 2021/983
Förvaltningschef föredrog ärendet samt besvarade rådets frågor.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna.
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021
AMF 2020/01159
Förvaltningschef föredrog ärendet samt besvarade rådets frågor.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna.
Rådet gav beröm till förvaltningen angående åtgärderna av befintliga
brister i tillgängligheten, sida 63 i VB´n ”Nämnden genomför årligen
tre tillgänglighetsöversyner i befintliga lokaler.
Tillgänglighetsöversynen genomförs även vid nyetablering av lokaler.
Tjänsten avropas från servicenämnden”.
Beställning av utveckling av nytt verksamhetssystem för
arbetsmarknadsverksamhet
AMF 2022/124
Förvaltningschef föredrog ärendet samt besvarade rådets frågor.
Rådet har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§7. Lokalernas och handlingarnas tillgänglighet

Delar av rådet framförde att de önskar få rådets
föredragningslista och föregående protokoll via pappersutskick
per post så fort som det är görligt utifrån rådande
pandemisituation.
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§8. Fortsättning av diskussion om samarbete gällande rapporten
utvärdering av Stockholms stads råd för funktionshinderfrågor

Punkten bordläggs.
§9. Övriga frågor

Rådet önskade ta del av protokollen från kommunstyrelsens råd
för funktionshinderfrågor.
Sekreteraren ordnar med detta framöver.
Rådet önskar ta del av den e-utbildning angående
arbetsdifferentieringen som finns framtagen inom staden
alternativt få en särskild dragning gällandet detta.
Sekreteraren undersöker saken.
Rådet framförde att de framöver önskar fortsätta med digitala
sammanträden, även då pandemin och restriktioner släpper.
Dock vore det bra med fysiska möten om det är särskilda
dragningar eller workshops som ska hållas.
Förvaltningen tar till sig önskemålet. Vidare diskussion får
föras längre fram.
§10. Nästa möte äger rum den 16 mars 2022.
§11. Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.
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