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Protokoll från sammanträde i rådet för
funktionshinderfrågor 2022-03-16
Närvarande på Skype:
Ulla Smedberg, ordförande
Ingela Hedén, ledamot
Lotta Rosenström, ledamot
Margareta Åsén Johansson, ledamot
Håkan Jarmar, ledamot
Från förvaltningen:
Yvonne Kokkola, avdelningschef
Fanny Eklund, sekreterare
Helena Hallgren, enhetschef Liljeholmens dagliga verksamhet
Ulla Söderberg, enhetschef Glasade gången
Ewa Stigsdotter, syn- och hörselkonsulent
Leena Daneshmand, syn- och hörselkonsulent
Tidpunkt:
2022-03-16

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.

2. Val av justerare
- Lotta Rosenström valdes till justerare.

3. Föregående protokoll
- Inget att ta upp.

4. Besök av syn- och hörselinstruktörerna Leena
Daneshmand och Ewa Stigsdotter
- Leena Daneshmand och Ewa Stigsdotter, syn- och
hörselinstruktörer, informerade om sin verksamhet. Broschyr om
deras verksamhet med telefonnummer kommer skickas till
sekreterare som skickar till rådets medlemmar.
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5. Nämndärenden
– 2 § Medborgarförslag om samlingslokal för äldre. Rådet lyfter att
detta förslag också skulle vara positivt för syn- och
hörselinstruktörernas arbete.
- 7 § Fyllnadsval till rådet för funktionshinderfrågor. Rådet
välkomnar två nya ledamöter när beslut har fattats.
- 11 § Från delar till helhet – En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet.
Rådet ställer sig positiv till utredningen och nämndens utlåtande.
Rådet lyfter behovet för anhöriga till personer med samsjuklighet
att få stöd, likt Äldredirekt. Avdelningschef svarar att det inte
finns ett liknande stöd idag men att om någon enskild hör av sig
så hanterar stadsdelsförvaltningen det. Rådet hoppas att
utredningen kan väcka frågan om behovet.
- 35 § Ej verkställda beslut. Rådet undrar vart bilagan har tagit
vägen. Förvaltningen återkommer.

6. Övrig information från förvaltningen
– Helena Hallgren, enhetschef för Enheten Liljeholmens dagliga
verksamheter presenterar sin verksamhet. Presentationen av
verksamheten bifogas protokollet.
– Ulla Söderberg, enhetschef för Enheten Glasade gången
presenterar sin verksamhet.
– Rådet kommer att sammanträda fysiskt den 20 april på
telefonvägen 30. På grund av lokalbrist är det oklart hur det blir på
mötet i maj. Sekreterare kollar om det är möjligt att sammanträda på
Glasade gången.
– Stadsövergripande informationskväll för ledamöter 27 april,
World trade center. Inbjudan kommer ut via Funktionsrätt
Stockholm.

7. Balanslista
Balanslista har tagits fram där rådet kan samla sina önskemål om
kommande besök.
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8. Övriga frågor
Om stadsövergripande översyn av råden för funktionshinderfrågor:
Rådet undrar om förvaltningen har hört något om remissen gällande
den kommande översynen för funktionshinderråden i staden.
Förvaltningen har inte hört något mer än att det ska vara på
gång. Rådet kommer att få ta del av den när den inkommit till
förvaltningen.

9. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet. Nästa sammanträde äger rum onsdagen
den 20 april på Telefonvägen 30.

