ffl Stockholms

V stad

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll
2021-01-25
Sida 1 (4)

Rådet för funktionshinderfrågor

Funktionshinderrådets sammanträde
den 25 januari 2021, nr 1
Ledamöter
Lena Nisula Wester
Jaan Kaur
Beatrice Kolijn

SRF1
DHR2
DHR2

Alla närvarande via Teams
Förhinder
Blazena Westerlund
Marie Korsen

Funktionsrätt3
Funktionsrätt3

Vakans
Rådet har 2 vakanta platser
Tjänstepersoner
Per-Ove Mattsson
Wiveca Eklund

avdelningschef
sekreterare

u;.1-ttM £1dtut~

Wiveca Eklund
Sekreterare

j,uoJ~ J/1~

Jaan Kaur
Ordförande

Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Hemsida: www.stockholm.se/farsta

ma;/

1---t«J~//1?£-,M?cu /
Beatrice Kolijn
Ledamot

Synskadades Riksförbund Stockholms stad
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet - Stockholm
3
Funktionsrätt Stockholms stad
1

2

m
V

Stockholms
stad

Farsta stadsdelsnämnd
Rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll
2021-01-25
Sida 2 (4)

§ 1 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Till mötets ordförande utsågs Jaan Kaur

§ 3 Val av justerare och tid för justering

Till justerare utsågs ordföranden Jaan Kaur och ledamot Beatrice
Kolijn. Justeras den 28 januari 2021.

§ 4 Anmälan av protokollet från förra sammanträdet

Protokollet från rådets sammanträde den 7 december 2020 lades
till handlingarna.
§ 5 Ärenden till nämndsammanträdet den 4 februari
2021
Ärende nr 2: Verksamhetsplan och budget 2021
Rådet har lite undringar när det gäller skrivningen om satsningen
på receptionen på plan 11, så har rådet en fråga om det kommer
att ske en anpassning av tillgängligheten för fler grupper vad
gäller datorerna, idag finns det exempelvis inte någon anpassning
för synnedsatta personer. Rådet ser gärna en återkoppling på
denna fråga.
Allmänna synpunkter kring ärendena 5, 6 och
med borgarförslagen
Pandemin kommer sannolikt att medföra att attraktiva
utomhusmiljöer kommer att bli ännu viktigare för människors
välmående och hälsa. Det gäller även platser som inbjuder till ett
delvis förändrat mönster av social samvaro. Utomhusmiljöerna deras utformning, tillgänglighet och lokalisering - kommer att få
ökad betydelse. Det är av yttersta vikt att de görs tillgängliga och
användbara för personer med funktionsnedsättningar.

Årende nr 5: Stora parkinvesteringar 2022-2024
Rådet ser positivt på dessa investeringar. Det är viktigt att se över
utformningen och tillgängligheten så att alla kan vistas i
parkerna.
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Ärende nr 6: Farsta strandpark- utbyte av brygga vid Farsta
gård
Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag och poängterar
detta med tillgängligheten. Bra om arbetet påskyndas så att
bryggan hinner bli klar till sommaren.
Årende nr 10: Utbetalning av ersättningför personlig assistans
endast vid tillstånd (PM)
Rådet ser positivt på förslaget men understryker att det är
nödvändigt att beslutet följs upp vad avser konsekvenser för
assistansanvändaren gällande val av assistent och möjlighet att
påverka sin assistans.
Ärende nr 11: Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023
Rådet tycker det vore bra om det skulle kunna nämnas något om
alla grupper vilket det inte gör i idag, det skulle gynna alla.
Medborgarförslagen
Rådet vill gärna komma in tidigt i processerna för att kunna lägga
in synpunkter innan förvaltningen lämnar ett färdigt förslag. På
detta sätt kan misstag undvikas, tillgänglighet och användbarhet
belysas och samverkan stärkas. Detta gäller inte minst de båda
medborgarförslagen.
Utornhusgyrnrnet för seniorer i Sköndal. Bra initiativ. Viktigt
med vilplatser, korta avstånd från
bilangöring/parkering/busshållplats. Hårdgjorda gångvägar.
Bastu vid Farsta gård. Behöver göras tillgänglig med plats i
bastun för duschstol eller liknande. Även övriga utrymmen
behöver vara tillgängliga och användbara för personer med
rullstol.
§ 6 Information från förvaltningen
P-O informerade om att det har handlat mycket om Covid- 19 på
alla enheter. Enheterna inom LSS verksamheterna har klarat sig
bra utan smitta bland brukare. Vaccineringarna har kommit igång
och några har också hunnit få sin andra spruta.
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Verksamhetsplanen är nu klar och arbetet med
verksamhetsberättelsen är i full gång. Löneprocessen har också
startat upp för alla som tillhör kommunals avtalsområde.
Balanslistan uppdaterades med att rådet bjuder in Stadsrum,
Stefan Karlsson till mötet den 22 februari 2021.
§ 7 Rapporter
Inga aktuella rapporter.
§ 8 Datum för möten år 2021
Måndag 25 januari
Måndag 22 februari
Tisdag 6 april
Måndag 17 maj
Måndag 14 juni
Måndag 16 augusti
Måndag 13 september
Måndag 11 oktober
Måndag 8 november
Måndag 6 december
Sammanträdena inleds klockan 14.30, om rådet inte självt
bestämmer annan tid.
§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 1 O Nästa sammanträde
Rådets nästa sammanträde hålls den 22 februari 2021.

Justerarnas signaturer

