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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. Besök av valnämnden
Roger Wihlborg och Emilia Bergius från valnämndens kansli
besökte mötet för att informera om valnämndens
tillgänglighetsarbete.

4. Nämndärenden
Förvaltningen och rådet gick igenom de ärenden som ska behandlas
på stadsdelsnämndens sammanträde den 1 februari 2018. Rådet
kommenterade följande ärenden:

5. Översyn av stadens budget och skuldrådgivning
Rådet instämmer i förvaltningens synpunkter och bedömning.
6. Ett Stockholm för alla-Program för tillgänglighet och delaktighet
för personer medfunktionsnedsättning 2018-2023
(Yttrande till kommunstyrelsen)
Yttrande från Funktionshinderrådet i Hägersten-Liljeholmen
För att programmet skall ha någon avgörande effekt vad gäller
tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning finns det några absoluta krav.
Det bör påpekas det som står på sidan 6: ungefär 20% av stadens
befolkning uppger att de har en funktionsnedsättning som
påverkar det dagliga livet (Folkhälsomyndighetens rapport 2016).
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Några absoluta krav är följande:
1. Funktionshinderstrateger. När det gäller att införa ett
jämställdhetsperspektiv i stadens verksamheter anställer
man jämställdhets strateger för att arbeta med det. Vi tror att
staden behöver göra på ett liknande sätt vad när det gäller att
införa ett funktionshinderperspektiv.
2. Det måste följa med specialdestinerade resurser till
stadsdelen. I programmet finns det inga löften om resurser
till arbetet med att förverkliga programmet, vare sig i pengar
eller personalresurser. Stadsdelen är redan hårt ansatt
budgetmässigt. Ytterligare satsningar på
funktionshinderområdet måste då tas från redan befintlig
verksamhet vilket inte är rimligt.
3. Påföljder saknas. Precis som i det förra programmet saknas
det också påföljder och därmed incitament för nämnder och
styrelser att prioritera att arbeta utifrån programmet.
Händer inget av ovanstående riskerar programmet bli en
välformulerad skrivbordsprodukt. Av det eftersträvade
rättighetsperspektivet och perspektivskiftet blir då inget.
Vi instämmer i stort i förvaltningens synpunkter i ärendet. Speciellt
noterar vi vad som sägs om att förskolan inte finns nämnd, behovet
av ökade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och adekvata
verktyg för att underlätta förvaltningens arbete med frågorna.

Några positiva konstateranden
Det nya programmet har ett tydligt rättighetsperspektiv och
innehåller även en övergripande beskrivning av den strukturella
diskriminering av personer med funktionsnedsättning som bland
annat handlar om skola, arbete, ekonomi, hälsa,
genus och den ökade risken att utsättas för våld.
Nytt i programmet är också att det anger att stadens nämnder och
bolagsstyrelser ska använda ett funktionshinderperspektiv som
beskrivs i fyra delar som är ömsesidigt beroende av varandra.
7. Revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler
Rådet förutsätter att SISAB även beaktar tillgänglighetsfrågorna.
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4. Övrig information från förvaltningen
Förvaltningen hade ingen övrig information denna gång.

5. Balanslistan
Rådet och förvaltningen gick tillsammans igenom balanslistan.
Rådet uppdaterar balanslistan utifrån genomgången.

6. Övriga frågor
Rådet frågade hur hemtjänstpersonalens kompetens säkerställs när
det gäller hantering av hjälpmedel, t. ex. lift. Detta är viktigt både
när det gäller hemtjänst i privat regi och i förvaltningens egen regi.
Hjälpmedel som används fel kan vara en olycksrisk. Förvaltningen
ber att få återkomma till frågan vid nästa sammanträde.

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 8 mars kl. 14:30 med förmöte kl. 14:00.
8. Mötet avslutas
Ordförande tackade samtliga ledamöter för dagens sammanträde och
förklarade mötet avslutat.

