Protokoll rådet för funktionshinderfrågor
Möte 2020-11-19
Närvarande:
Keity Klynne Löfgren, SRF
Hedvig Svedlund, Funktionsrätt Stockholm /IFS
Eva Söderbärj Funktionsrätt Stockholm/FUB
Berit Magaard, Funktionsrätt Stockholm /Epilepsiföreningen
Henrik Sundqvist, Stockholms Dövas Förening (SDF)
Ej närvarande:
Carin Lemberg, DHR
I tjänsten:
Avdelningschef Socialtjänstavdelningen Yvonne Kokkola
Administrativ sekreterare Ingemar Sollgard
Tidpunkt:
Torsdagen den 19 november 2020
Kl. 14.00- 16.00
Plats: Skypemöte
Hedvig Svedlund Funktionsrätt Stockholm/IFS Henrik Sundqvist SDF
Justerare

Justerare

§1 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§2 Val av justerare
Hedvig Svedlund, Funktionsrätt/IFS och Henrik Sundqvist
Stockholms Dövas Förening (SDF)

,

§3 Föregående protokoll
Önskemål om att numrera de, till kallelsen, bifogade bilagorna under
denna punkt.
§4 Tillgänglighet till lokaler och handlingar
Ledamöterna har endast fått vissa nämndhandlingar hemskickade.
Rådet framför synpunkter rörande den digitala plattform, Skype, som
Stockholms Stad använder. Rådet anser det inte vara tillgängligt när
behov av teckentolk finns.

§5 Balanslistan

Den planerade dragningen om nya socialtjänstlagen flyttas till
decembermötet på grund av sjukdom. Rådet anser att det är för sent
för rådet att lämna synpunkter då eftersom ärendet ska upp på
nämnden i december och förvaltningen redan är klar med sitt
tjänsteutlåtande vid tiden för rådets möte.
§6 Information från stadsdelsförvaltningen
Förvaltningen informerade om pandemiläget inom
förvaltningens verksamheter. Inget besöksstopp på boenden för
personer med funktionsnedsättning, för närvarande. Smittspårning
pågår i större utsträckning än i våras. Handlingsplaner och riskanalyser
är upprättade inom alla verksamheter.
§7 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
2 Anmälan av medborgarförslag
3 Medborgarförslag om att främja hälsa och
barnidrotten
KUNG 2020/334
Rådet håller med förslagsställaren
4 Medborgarförslag om badbryggor
KUNG 2020/269
Rådet håller med förslagsställaren.
5

Medborgarförslag om solcellsbelysning
KUNG 2020/382
Rådet framför att solceller ger en svag belysning, och att det är
viktigt att belysningen fungerar som avsett för tillgänglighetens
skull.

6

Medborgarförslag om att göra Kungsholmen ännu
trivsammare
KUNG 2020/282
Rådet anser att förslaget innehåller flera bra delar men anser samtidigt
att frågan inte bör prioriteras under rådande pandemiska
situation.

7

Medborgarförslag om rotundan på
Hornsbergs strand
KUNG 2020/364
-

ALLMÄNNA ÄRENDEN
8

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning så tycker de äldre om äldreomsorgen 2020
KUNG 2020/410
Rådet anser att dessa brukarundersökningar borde
utformas på något annat sätt för att få en högre
svarsfrekvens. Rådet önskar att deras synpunkter på saken
delges socialstyrelsen.

9

Rutiner för ärenden enligt lex Sarah
KUNG 2020/417
-

10 Månadsrapport oktober 2020
KUNG 2020/86
Rådet har inte fått dessa handlingar. Förvaltningen redogjorde för
månadsrapporten.
11 Stadsdelsnämndens sammanträdesplanering
KUNG 2020/434
Rådet har inte fått handlingarna
12

Delegationsordning för Kungsholmens
stadsdelsnämnd
KUNG 2020/192
-

REMISSER
13 Stockholms stads program för stöd till anhöriga
2021-2024 Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2020/339
Rådet har inte fått underlaget till tjänsteutlåtandet vilket rådet
anser vara var olyckligt då hälften av rådets ledamöter är anhöriga.

Rådet önskar därför att nämnden bordlägger frågan.
Rådet lyfter fram en fråga som de anser ofta glöms bort: När en
närstående går bort, vilket stöd och vilka insatser finns då
att tillgå för den anhöriga, undrar rådet.
Förvaltningens anhörigstödjare bjuds in till ett av rådets möten
nästkommande år. Sätts upp på balanslistan.
14 Stockholms stads program mot
våld i nära relationer
hedersrelaterat våld, och förtryck,
prostitution Svar på remiss från
kommunstyrelsen KUNG 2020/340
Rådet anser det vara bra att programmet
genomsyrar hela förvaltningen.
15 Remiss om serveringstillstånd - Coffee & Catering
Express
KUNG 2020/412
Rådet påpekar att tillgängligheten måste vägas in och beskrivas i
remissvaret.
§8 Inkomna skrivelser, inbjudningar m. m till rådet
§9 Övriga frågor

En av rådets ledamöter informerar om att Funktionsrätt Stockholm
kommer att hålla ett digitalt seminarium om pandemin och dess
påverkan för personer med funktionsnedsättning, den 3 december
18:00-20:00 samt ett annat seminarium, om utredningen av stadens
funktionshinderråd, den 9 december 18:00-20:00.
Rådet undrar om det finns något avtal upprättat mellan Kungsholmens
och Norrmalms stadsdelsförvaltningar avseende träfflokalen för
socialpsykiatri klienter som är belägen på Norrmalm. Förvaltningen
svarar att ett avtal är under utarbetande.
Angående influensa vaccinering av personal så kommer personal som
arbetar på omvårdnadsboenden, gruppbostäder och daglig verksamhet
att vaccineras den 26 -27 november.
Nästa möte 2020-12-10 Skypemöte

