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Protokoll rådet för funktionshinderfrågor
Möte 2020-10-15
Närvarande:
Keity Klynne Löfgren, SRF
Carin Lemberg, DHR
Hedvig Svedlund, Funktionsrätt Stockholm /IFS
Eva Söderbärj Funktionsrätt Stockholm/FUB
Berit Magaard, Funktionsrätt Stockholm /Epilepsiföreningen
Ej närvarande:
Henrik Sundqvist, Stockholms Dövas Förening
I tjänsten:
Avdelningschef Socialtjänstavdelningen Yvonne Kokkola
Nämndordförande Rasmus Jonlund
Vice nämndordförande Arvid Wikman
Sekreterare Ingemar Sollgard
Tidpunkt:
Torsdagen den 10 oktober 2020
Kl. 14.00- 16.00
Plats: Skypemöte
Hedvig Svedlund, Funktionsrätt
Stockholm/IFS

Carin Lemberg, DHR

Justerare

Justerare

§1 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§2 Val av justerare
Hedvig Svedlund, Funktionsrätt/IFS och Carin Lemberg, DHR
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§3 Föregående protokoll
Inga anmärkningar, inga kvarstående frågor
§4 Tillgänglighet till lokaler och handlingar
Ledamöterna har fått handlingarna i tid.
§5 Balanslistan
§6 Information från stadsdelsförvaltningen
Förvaltningen informerade om de pågående
ekonomiåtgärderna för att nå en budget i balans.
Ingen större smittspridning inom äldreomsorgen för närvarande.
Besöksstoppet hävts sedan 1 oktober.
Fråga från rådet om grunderna för att bevilja äldreboende nu
kommer att ändras då det finns ett överskott av platser f.n.
Förvaltningen svarar att äldreomsorgen följer stadens riktlinjer
för biståndsbedömning.
Fråga från rådet om det är frivilligt för hemtjänsten att använda
skyddsutrustning eller ej. Förvaltningen svarar att det inte är
något som den enskilda hemtjänstpersonalen själva kan
bestämma.
Fråga från rådet om det finns skyddsutrustning inom
verksamheterna. Förvaltningen svarar att det finns utrustning att
beställa för verksamheterna.
Fråga från rådet om även de privata utförarna har någon form av
förstärkningsteam.
Fråga från rådet om någon stadsdelsförvaltning reagerat på att
Träfflokalen S:t Göransgatan 92 stängts. Förvaltningen svarar att
det inte kommit någon annan reaktion än att Norrmalm ser en
viss ökning av gäster på deras träfflokal Balder.
Fråga från rådet om de har någon form av begränsning av
antalet besökare i lokalen. Förvaltningen svarar att de följer
folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 personer
i en lokal samtidigt.
Förvaltningen redogjorde för det som hittills framkommit om
förslaget till ny socialtjänstlag. Förslaget kommer att skickas ut
på remiss .
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Överenskommet att rådet får ta del av presentationen från
oktober månads nämndsammanträde.
§7 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
MEDBORGARFÖRSLAG
Medborgarförslag om rotundan vid Hornsberg
KUNG 2020-364
Rådet anser att medborgarförslaget är bra, förutom
avsnittet i förslaget om inglasning av rotundan.
3 Medborgarförslag om upprustning av gatuoch parkmiljö
KUNG 2020/315
Rådet anser att förslaget är bra.
4 Medborgarförslag om hundrastgård
KUNG 2020/38
Rådet anser att förslaget är bra.
ALLMÄNNA ÄRENDEN
5 Skrivelse om trygghet och trivsel i Hornsberg
KUNG 2020/251
Fråga från rådet om fältassistenternas arbetstider.
Arbetar de enbart under vardagar?
Förvaltningen svarar att fältassistenterna arbetar under
kvällar och helger. Redogörelse för de
trygghetsskapande aktiviteter i Rålambshovs parken
med fältassistenter. Fältassistenterna har varit i
Hornsbergs då det varit få ungdomar i
Rålambshovsparken. Diskussion om
Sommargågatorna vid Hornsberg.
6 Delegationsordning
KUNG 2020/192
REMISSER
7 Remiss om att personer som vistas illegalt i
Sverige inte ska tilldelas försörjningsstöd och
andra förmåner från Stockholms stad
KUNG 2020/216
Rådet håller med förvaltningen i sak.
Rådet anser att hänsyn alltid måste tas till
tillgänglighetsaspekten. Förvaltningen svarar att
förvaltningens roll är att lämna synpunkter ur en
social aspekt.
8 Remiss om serveringstillstånd restaurant Nonni
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KUNG 2020/318
Rådet anser att hänsyn måste tas till
tillgänglighetsaspekten
9 Remiss om serveringstillstånd på Göran terrassen
KUNG 2020/346
Rådet anser att hänsyn måste tas till
tillgänglighetsaspekten
10 Remiss om serveringstillstånd viEat
KUNG 2020/311
Rådet anser att hänsyn måste tas till
tillgänglighetsaspekten
11 Remiss om serveringstillstånd- Sushitrucken
KUNG 2020/353
Rådet anser att hänsyn måste tas till
tillgänglighetsaspekten
12 Remiss om serveringstillstånd för
Stadsmissionens skolstiftelse
KUNG 2020/228
Övriga Frågor
Synpunkt om vaken jour på gruppbostäder. Rådet
anser att det alltid bör utgå ersättning för vaken natt
från staden.
Nästa sammanträde
2020-11-17 Möte via Skype
13:00-14:00 Förmöte
14:00-16:00 Ordinarie möte

