Hägersten-Älvsjö
stadsdelsförvaltning

Protokoll
2021-12-08
[Nivå 2]

Sida 1 (2)

[Besöksadress]
[Postadress]
[Postnr] [Ort]
Växel [Växel]
Fax [Fax]
[hemsida]

Protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor 2021-12-08
Närvarande:
Ulla Smedberg, ordförande
Ingela Hedén, ledamot
Lotta Rosenström, ledamot
Margareta Åsén Johansson, ledamot
Från förvaltningen:
Yvonne Kokkola, avdelningschef
Sofia Ferrer, sekreterare
Birgitta Morin, enhetschef
Tidpunkt:
2021-12-08 kl. 14.00
Plats:
Via Skype

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.

2. Val av justerare
Ingela Hedén och Ulla Smedberg valdes att justera protokollet.

3. Nämndärenden
Verksamhetsplanen publiceras dagens datum och skickas till rådet.
Punkt 18 Svar på skrivelse från V gällande Socialpsykiatri. Fråga
från rådet är hur verksamheten ska utvecklas. Enhetschef Marie
Aggesund Karlsson är inbjuden för att ge information om VP till
rådet.
Fråga vad skillnaden mellan sysselsättningsverksamhet och
träfflokal. För sysselsättningsverksamhet behövs ett biståndsbeslut
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vilket inte behövs för deltagande i träfflokal. Rådet önskar
genomföra ett besök vid Lilla Skafferiet framöver.
Punkt 19 svar på skrivelse gällande arbetsmarknadsinsatser.
Rådet frågar vad som kan göras lokalt. Förvaltningen har två
arbetsmarknadskonsulenter och tillhandahåller praktikplatser och
viss arbetsträning. Förvaltningens Dagliga verksamheter arbetar
mot att deltagare ska närma sig arbetsmarknaden.
Punkt 3 Fråga om Mötesplats Aspudden kan vara kvar trots att en
ny mötesplats öppnar i Liljeholmen. Förvaltningen svarar att
intresset för att delta i verksamheten har varit lågt och kommer att
kunna utvecklas i Liljeholmen. Ubildningsförvaltningen ansvarar
för att ordna fritidsverksamhet för mellanstadiebarn. Förvaltningen
har haft dialogmöte med föräldraföreningen och nu har en dialog
inletts med utbildningsförvaltningen.
Punkt 39 Ej verkställda beslut. Det framgår inte av vilken anledning
beslut ej har verkställts. Rådet önskar mer information och
förvaltningen undersöker möjligheten till att ge mer information om
anledningarna till att beslut ej har verkställts.

4. Övrig information från förvaltningen
Verksamheterna anpassar sig efter smittläge och anlitar vikarier vid
behov. Förvaltningen säkerställer vaccination för brukare som vill
vaccinera sig och uppmuntrar och möjliggör vaccination för
medarbetare på arbetstid.

5. Information från Beställarenheten
funktionsnedsättning
Enhetschef Birgitta Morin informerar om verksamhetsplanering
inom Beställarenheten funktionsnedsättning.

8. Övriga frågor
Tider för rådet 2022 är onsdagar 19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 25/5, 17/8,
21/9, 19/10, 16/11, 7/12. 14:00-15:30, rådets förmöte 13:00.
Rådet påminner om att möjlighet ska finnas att lämna synpunkter på
remisser via sekreteraren.

9. Nästa sammanträde
Nästa möte äger rum den 19 januari.

