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Närvarande
Från rådet

Anders Nordmark, ordförande
Gunborg Johansson, vice ordförande
Bo Nässlander, ledamot
Kent Malmqvist, ledamot
Eva Larsson, ledamot
Lilia Kalmér, ledamot
Kerstin Hållbus, ledamot
Från stadsdelsförvaltningen
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Hillevi Andersson, sekreterare
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1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen fastställdes.
2. Val av justerare

Kerstin Hållbus utsågs till justerare av dagens protokoll.
3. Nämndärenden

Förvaltningen och rådet gick igenom de ärenden som ska behandlas
på stadsdelsnämndens sammanträde den 19 oktober. Rådet hade
kommentarer på följande ärenden:
Aktivitetsområde/utegym Mälarhöjden
Rådet är positiva till ett aktivitetsområde/utegym anpassat för
personer med funktionsnedsättning. Rådet bistår gärna förvaltningen
med sin kompetens om tillgänglighetsfrågor i samband med en
eventuell förstudie.
Ny förskola på fastigheten Teatersällskapet 3 i Hägersten samt
Ny förskola i kvarteret Syllen 3 i Liljeholmen
Då förskolegårdar generellt sett är begränsade till ytan i de nya
förskolor som byggs i stadsdelen, innebär det att många förskolor
behöver flytta delar av sin uteverksamhet till parker i närområdet.
Rådet vill poängtera att detta ställer krav på att parkerna i närområdet
har en hög tillgänglighet för att möjliggöra att barn med
funktionsnedsättning kan vistas i utemiljöer på samma villkor som
andra barn.
Förslag till detaljplan för Mälaräng
Rådet instämmer med förvaltningens synpunkt att det är av stor vikt
att den nya parken blir fullt tillgänglig. Rådet har författat ett eget
remissvar till Stadsbyggnadsnämnden.
Förslag till detaljplan för Dragningslistan 5
Rådet instämmer i förvaltningens frågeställning kring den nya
gångvägens utformning vad gäller markbeläggning, lutning och
bredd och vill poängtera vikten av att denna blir tillgänglig för alla.
Rådet har författat ett eget remissvar till Stadsbyggnadsnämnden.
Bangolfen på Personnevägen ”Värna föreningslivets plats i det
offentliga rummet”
Rådet ställer sig bakom skrivelsen från stadsdelsnämnden till
Trafiknämnden.
4. Övrig information från förvaltningen

Inplanerade besök
Förvaltningen informerade om att inlevelseutbildningen kommer att
äga rum vid nästa sammanträde den 9 november. Rådet poängterade
vikten av att även kognitiva funktionsnedsättningar tas upp under
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utbildningen. Förvaltningen kommer att kontakta anordnaren för att
säkerställa att denna målgrupp också lyfts i utbildningen.
På sammanträdet den 7 december kommer stadens
funktionshindersinspektörer och presenterar den granskning som
genomförts gällande barns delaktighet och rätt att komma till tals i
handläggning av LSS-insatser.
Valnämnden har kontaktat rådet och önskar besöka ett sammanträde
i början av nästa år för att inhämta synpunkter på tillgänglighet
gällande vallokaler. Besök bokas in så snart tider för nästa års
sammanträden fastställts.
Rådet har haft önskemål om att bedömningskansliet besöker rådet.
Besök planeras till februari/mars.
St Julianpriset
Rådet enades om att nominera Fruängens ungdomsgårds
verksamhet med disco för ungdomar med funktionsnedsättning
inom kategorin delaktighet. Rådet gav rådets sekreterare i uppgift
att skicka in nomineringen med en motivering.
5. Balanslistan

Rådet och förvaltningen gick tillsammans igenom balanslistan.
Rådet uppdaterar balanslistan utifrån genomgången.
6. Övriga frågor

Sammanträdet i november
Då sammanträdet i november ersätts av inlevelseutbildningen
beslutades att synpunkter på nämndärenden skickas skriftligt
alternativt meddelas muntligt till rådets sekreterare.
7. Avslutning av mötet

Ordförande tackade samtliga ledamöter för dagens sammanträde och
förklarade mötet avslutat.

