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1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Mötet öppnades och dagordningen godkändes. Carina Cronwall
hade tidigare meddelat att hon inte hade möjlighet att delta i hela
mötet.
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2. Val av justerare
Margareta Åsén Johansson valdes att justera protokollet.
3. Nämndärenden
Ärende 4 Avveckling av Höjdens serviceboende
Rådet har flera frågor angående avvecklingen av Höjdens
servicebostäder:
-Vart har de boende flyttat?
- är de nöjda med sina nya bostäder?
- Hur har de boende gjorts delaktiga i processen?
- Hur har nedläggningen av Höjdens servicebostäder påverkat
förvaltningens övriga bestånd av servicebostäder?
- Ska förvaltningen behålla lokalerna och hur kommer de i så fall att
användas?
Ärende 7 Den rådande otryggheten som har ökat i vårt
område, svar på skrivelse från (V) och (S)
Rådet tycker att trygghetsvandringen i Älvsjö och protokollet som
skrevs efteråt var bra och önskar att trygghetsvandringar enligt
denna modell ska genomföras över hela stadsdelen.
Hur kommer kommunikationen att utformas så att den når alla
medborgare i stadsdelen? Rådet vill att förvaltningen undersöker
hur och i vilken grad personer med funktionsnedsättning upplever
otrygghet i stadsdelen. En del personer med funktionsnedsättning
kanske inte vågar kontakta polisen. En digital kanal för anonym
anmälan till polisen borde finnas och den bör vara
tillgänglighetsanpassad så att även personer med
funktionsnedsättning kan använda den.
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Ärende 12 Tillsyn och uppföljning med beslut och insatser
enligt SoL och/eller LSS under covid-19, underlag till
inspektionen för vård- och omsorg
Rådet är oroade över situationen för de personer med
funktionsnedsättning som mår psykiskt dåligt på grund av pandemin
och alla förändringar och inskränkningar som den har orsakat.
Hur har förvaltningen kompenserat den enskilde för de
verksamheter som minskats ner eller helt stängts under den här
tiden? När pandemin är över kan det finnas ett uppdämt behov. Har
förvaltningen någon plan för att möta ett eventuellt uppdämt behov
och kvardröjande negativa effekter efter tiden med pandemin? Finns
det risk för att inskränkningarna i verksamheterna kommer att
permanentas?
Stadsdelsnämndens protokoll från 2020-11-26
Det borde ha noterats i stadsdelsnämndens protokoll att rådet
motsätter sig sammanslagningen av sysselsättningsverksamheterna.
Nämnden hade tidigare efterfrågat rådets synpunkter i denna fråga. I
funktionshinderrådets protokoll från 2020-11-19, som
stadsdelsnämnden har tagit del av, förklarar rådet varför de
motsätter sig omorganisationen och bifogar en skrivelse från RSMH
angående denna fråga.

4. Övrig information från förvaltningen
Arbetet med omorganisationen av socialpsykiatrins
sysselsättningsverksamheter fortgår. Just nu pågår arbetet med
bemanningen. Förvaltningen undersöker hur Toras lokaler skulle
kunna användas när sysselsättningsverksamheten har flyttat
därifrån. Carina återkommer med ny information om
sysselsättningsverksamheterna på nästa sammanträde.
På alla avdelningar och enheter inom förvaltningen pågår nu arbetet
med VP och budget. Det blir inga stora förändringar inom
avdelningen för social omsorg förutom att avdelningen får en ny
avdelningschef i februari. Hon heter Yvonne Kokkola.
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5. Övriga frågor
VP och Budget
Rådet har formulerat en skrivelse med kommentarer och synpunkter
inför förvaltningens arbete med verksamhetsplan 2021. Skrivelsen
bifogas detta protokoll, se bilaga 1. FHR HÄ inför VP 2021.
Skrivelsen utgår från fokusområden i stadens program för
tillgänglighet och delaktighet och innehåller följande rubriker:
1. Rätten till arbete och försörjning.
2. Rätten till utbildning och att få det stöd som behövs för att nå
studiemålen.
3. Rätten att kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms
ute- och innemiljö, samt ha en fungerande bostad och garanteras
säkerhet i kris.
4. Rätten till information och kommunikation samt att få tillgång till
ny teknik.
5. Rätten till bästa möjliga hälsa.
6. Rätten till individuellt stöd.
7. Rätten till en meningsfull fritid.
8. Rätten att delta i demokratin.
När det gäller rätten till en meningsfull fritid så frågar rådet varför
ansökan om social kontaktperson så ofta avslås. Det är en insats
som har minskats ner kraftigt. Carina svarar att bedömningarna görs
utifrån riktlinjer och rättsfall sammanvägt med individuella behov.
Det måste finnas en god likställighet över stan och beställarenheten
är bunden av Stockholms stads riktlinjer. Rådet kommenterar att det
tillför mycket till livskvaliteten att ha en kontaktperson och att det
blir en stor förändring att inte längre ha det.
Rådet berättar om fördelarna med att ha utbildade fritidsombud,
som man hade i Älvsjö. Personer med utvecklingsstörning har svårt
att föreställa sig sådant de aldrig har varit med om. Det behövs
kunskap för att förstå hur man på bästa sätt ska kunna inspirera till
att prova på nya fritidsaktiviteter. Carina ta med sig förslaget till
utförarna.
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För att leva upp till fokusområdet om rätten att delta i demokratin
behöver det finnas lättläst och lättillgänglig information om
samhället. Hur arbetar förvaltningen med lättläst information om
social omsorg? Carina svarar att den mesta informationen finns på
Stockholms stads centrala hemsida som inte förvaltningen ansvarar
för.
Rådet undrar hur de kan bidra med sin kunskap i arbetet med
tillgänglig kommunikation och information. Ett möte med
förvaltningens kommunikatörer vore bra.
Carina berättar att förvaltningen arbetar med digitalisering av LSSboenden och dagliga verksamheter. Det är ett verktyg för att ge
möjlighet att delta i samhällslivet, men också för att bryta isolering.
Rådet föreslår att det i riktlinjerna för föreningsbidrag ska tillföras
en punkt om att föreningar vars aktiviteter är tillgängliga för
personer med funktionsnedsättningar ska prioriteras.
En del av punkterna i funktionshinderrådets skrivelse, rör andra
avdelningar (Se bilaga 1). Carina ska ta med dessa frågor till den
avdelning som berörs.
Former och tider för funktionshinderrådet nästa år
Rådet vill ändra på formen för sammanträdena på så sätt att
nämndärenden får mindre plats till förmån för fokusområden som
bestäms i förväg. Personer från andra avdelningar som har ansvar
inom de fokusområden som diskuteras bör vara med.
Det första fokusområdet är funktionshinderrådets samarbete med
förvaltningen. Vilka förväntningar har rådet och förvaltningen på
varandra? Hur kan samarbetet mellan rådet och förvaltningen
fördjupas? Hur blir rådet mer delaktigt i utvecklingsfrågor och
kvalitetsuppföljning. Staden kommer eventuellt att omorganisera
funktionshinderråden och detta diskuterar vi i så fall denna gång.
Nästa fokusområde är särskilda boenden och dagliga verksamheter.
Inför verksamhetsberättelsen vill rådet ha tid för att prata om den.
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 behandlas i nämnd 25
februari.
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Datum för Funktionshinderrådets sammanträden 2021:
20 januari
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
9 juni
18 augusti
15 september
13 oktober
17 november
15 december
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