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Protokoll rådet för funktionshinderfrågor
Möte 2020-12-10
Närvarande:
Keity Klynne Löfgren, SRF
Hedvig Svedlund, Funktionsrätt Stockholm /IFS
Eva Söderbärj Funktionsrätt Stockholm/FUB
Berit Magaard, Funktionsrätt Stockholm /Epilepsiföreningen
Carin Lemberg, DHR
Ej närvarande:
Henrik Sundqvist, Stockholms Dövas Förening (SDF)

I tjänsten:
Avdelningschef Socialtjänstavdelningen Yvonne Kokkola
Avdelningschef Äldreomsorgen Lena Slotte
Fanny Eklund verksamhetsplanerare Socialtjänstavdelningen
Tidpunkt:
Torsdagen den 10 december 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
§3 Föregående protokoll
Alla protokoll som bifogas kallelsen ska numreras framgent. Rådet vill
ha pensionärsrådets-, kommunstyrelsens funktionshinder råds- samt
nämndens protokoll.

§4 Tillgänglighet till lokaler och handlingar
Rådet vill få tillgång till de nämndhandlingar där det står angivet i
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föredragningslistan att de utsändes senare.
§5 Balanslistan
Rådet vill få en redogörelse om det som skrivs om
funktionshinderområdet i VB 2020. anhörigkonsulent Katja Nykänen
bjuds in till februarimötet.
§6 Information från stadsdelsförvaltningen
Förvaltningen informerade om pandemiläget inom
äldreomsorgens verksamheter. Rutiner för arbetet finns.
Skyddsutrustning finns tillgängligt och finns i lager. Särskilda boenden
kommer att ha besöksstopp och träfflokaler kommer att hålla stängt en
period. En rekryteringsgrupp är utsedd med uppgift att rekrytera
medarbetare till verksamheterna. Hemtjänsten har vuxit och behöver
nu delas upp på två lokaler. Från den 1 december kommer en
hemtjänstgrupp att lokaliseras på Wivalliusgatan.
Inom socialtjänstavdelningens verksamheter är det för närvarande
lugnt i smitto hänseende. Diskussion om testning. Yvonne informerar
om att hon slutar på Kungsholmen den 15 februari.
Verksamhetsplanerare Fanny Eklund gav information om förslaget till
ny socialtjänstlag.
Mötestiderna för 2021 fastställdes, se tider längst ner i
minnesanteckningarna.
§7 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
2 Anmälan av medborgarförslag
ALLMÄNNA ÄRENDEN
3 Månadsrapport utsändes senare
4 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd
.
5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
KUNG 2020/419
Diskussion om de ej verkställda besluten

Remisser
6

Hållbar socialtjänst –förslag till ny socialtjänstlag
Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2020/408
Diskussion om lagförslaget. Rådet framhåller vikten av
att likställighet fortsatt råder över hela landet.

7

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens
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äldreomsorg
Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2020/424
Diskussion om förslaget på nya riktlinjer och om skrivningarna kring
anhöriganställningar
8 Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms
stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2020/425
9 Motion om Stockholms förskole gårdar
KUNG 2020/352
§8 Inkomna skrivelser, inbjudningar m. m till rådet
§9 Övriga frågor
Det utsända förslaget på mötestider 2021 fastställdes,
Nästa möte 25/1 kl. 13-16 Skypemöte

Mötestiderna för 2021 fastställdes, se nedan:
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdestider 2021
25/1 kl. 13-16
22/2 kl. 13-16
22/3 kl. 13-16
26/4 kl. 13-16
24/5 kl. 13-16
14/6 kl. 13-16
23/8 kl. 13-16
27/9 kl. 13-16
25/10 kl. 13-16
22/11 kl. 13-16
13/12 kl. 13-16
/Sekreterare Ingemar Sollgard

