Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
administrativa avdelningen

Protokoll
Sida 1 (5)
2019-02-15

Protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor 2019-02-14
Närvarande:
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Gunborg Johansson, vice ordförande
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Isabel Engwall, ledamot
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Gunilla Olsson, sekreterare
Tidpunkt:
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Förvaltningshuset, Telefonvägen 30, plan 9

Gunilla Olsson
sekreterare
Protokollet justeras av:

Anders Nordmark
ordförande

Gunborg Johansson
vice ordförande

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
administrativa avdelningen
Telefonvägen 30
Box 490
12904 Hägersten
Växel 08-50822000
stockholm.se

§ 1. Sammanträdets öppnande och fastställande av
dagordning
Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.
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§ 2. Val av justerare
Anders Nordmark och Gunborg Johansson valdes att justera
protokollet.
§ 3. Nämndärenden
Ärende 2. Verksamhetsberättelse och bokslut 2018,
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Rådet anser att det borde nämnas i verksamhetsberättelsen att ett av
styrdokumenten som stadsdelsnämnden arbetar utifrån är
Programmet för tillgänglighet och delaktighet.
Rådet uttrycker oro för att krympande ekonomiska resurser kommer
att leda till att personer med funktionsnedsättning inte kommer att
få tillräckliga insatser och att stadsdelsnämnden därmed inte
kommer att kunna uppfylla sina mål. Allmänna prisökningar och
ökade lönekostnader för personal kompenseras inte i tilldelningen
från staden och därmed minskar resurserna. Om bara det stöd som
behövs för att personer med funktionsnedsättning ska klara
vardagen prioriteras, så uppfylls inte lagens intentioner. Personer
med funktionsnedsättning har också rätt till stöd för att kunna delta i
samhällslivet.

§ 4. Övrig information från förvaltningen
Toni informerar om funktionshinderrådets roll:
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Rådet för funktionshinderfrågor ska
 vara rådgivande i frågor som har funktionshinderaspekter
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ta initiativ till förbättringar för personer med
funktionsnedsättning i alla åldrar
framföra synpunkter över ärenden som berör personer med
funktionsnedsättning.
delta under beredningar av ärenden som berör personer med
funktionsnedsättning
yttra sig över tjänsteutlåtande som berör personer med
funktionsnedsättning innan beslut fattas
yttra sig över förslag till policy och styrdokument som berör
personer med funktionsnedsättning.
bestå av sju ledamöter som nomineras av
funktionshindersorganisationer och utses av respektive
nämnd.
träffa nämnden två gånger om året.

Förvaltningen ska ge administrativt stöd till rådet. Förvaltningen
utser tjänstemän som ska vara föredragande. Det ska finnas
ekonomiska möjligheter för rådet till utbildning och information.
Ledamöter väljs för fyra år efter val till kommunfullmäktige.
Handlingar ska skickas till ledamöterna på det medium och i den
form som de själva önskar. Råden har möjlighet att adjungera
personer till sammanträdena.
Rådet önskar få möjlighet att vara delaktig i processen med
upphandlingar. Själva upphandlingen är sekretessbelagd, svarar
Toni, men rådet skulle kunna vara delaktiga när
förfrågningsunderlaget görs. Toni ska framföra önskemål om det till
administrativa avdelningen som ansvarar för upphandlingar.
Rådet framför önskemål om utbildningar för att få kunskap om fler
områden som rör funktionshindrade personer situation. Toni är
positiv till detta. Rådet ska återkomma med önskemål och förslag
på ämnen där utbildning behövs.

§ 5. Balanslistan
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Innehållet i balanslistan ska justeras. Förslag om vad fokus ska
ligga på är
 det nya programmet för tillgänglighet och delaktighet
 det intensifierade arbetet med lätt avhjälpta hinder
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hur sommarjobbare ska involveras i tillgänglighetsfrågor
rådets synpunkter på budgeten, som de arbetade med i
december.

Toni och rådet ska fundera vidare på vilka punkter som ska vara
med på balanslistan.
§ 6. Övriga frågor










Gunilla frågade var och en i rådet hur de vill ha materialet
inför sammanträdena skickade till sig, samt vilka
kontaktuppgifter de vill ha offentligt på nätet.
Gunilla delade ut blanketter som ska fyllas i och skickas till
Nordea, angående hur man vill ha arvodet utbetalt.
Besök på rådets sammanträden 2019:
Rådet tycker att Tonis förslag om att bjuda in avdelningens
enhetschefer är bra och träffar gärna Birgitta Morin först.
Hon är enhetschef för beställarenheten funktionshinder.
Rådet önskar också träffa Maria Palin, Malk-projektet och
Gunilla Davidsson som är chef för förskoleavdelningen.
Datum för rådets sammanträde i april ändras från torsdagen
den 18 april till tisdagen den 16 april eftersom skärtorsdagen
infaller den 18 april.
Vi diskuterar datum för rådets möte med presidiet och Toni
ska prata med nämndens ordförande om detta.
Motion om handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur inom
LSS-verksamheterna:
Clara Lindblom och Alexandra Mattsson Åkerström (båda
V). Har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
om en handlingsplan för att ändra yrkestitulaturen för
personal som arbetar i LSS-verksamheter. I samband med
kompetenshöjning, enhetliga kompetenskrav och för att höja
statusen på yrket bör yrkestitulaturen spegla
samhällsutvecklingen i övrigt och en modern syn på arbete
inom LSS-verksamheterna.
Rådet tycker att det är ett bra och viktigt förslag.
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