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Protokoll rådet för funktionshinderfrågor
Möte 2021-06-14
Närvarande:
Keity Klynne Löfgren, SRF
Eva Söderbärj Funktionsrätt Stockholm/FUB
Berit Magaard, Funktionsrätt Stockholm/Epilepsiföreningen i
Storstockholm
Carin Lemberg, DHR
Frånvarande:
Henrik Sundqvist, Funktionsrätt Stockholm/SDF
I tjänsten:
Avdelningschef Äldreomsorgen Lena Slotte
Madelen Lyckedal, Socialtjänstavdelningen
15.00–16.00 Presidiet
Tidpunkt:
Måndagen den 14 juni 2021
Kl. 14.00- 16.00
Plats: Skypemöte

Berit Magaard

Keity Klynne Löfgren

Justerare

Justerare

§1. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§2. Val av ordförande
Rådet utser Berit Magaard till ordförande för rådets majmöte.

§3. Val av justerare
Rådet utser Keity Klynne Löfgren och Berit Magaard till justerare.
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§4. Föregående protokoll
Angående det egna rådets protokoll:
Rådet har inget att tillägga.
Angående pensionärsrådets protokoll:
Rådet undrar om Baltzar träfflokal är öppen, förvaltningen svarar att träfflokalen är öppen sedan
den 1 juni och kommer att vara öppen hela sommaren.
Angående stadsdelsnämndens protokoll:
Rådet stöder det särskilda uttalandet kring kritiken om att antalet feriearbeten har minskat sedan
förra mandatperioden. Rådet anser att feriearbeten bör prioriteras.

§5. Tillgänglighet till lokaler och handlingar
Rådet påtalar att Skype inte är tillgänglig. Det är inte möjligt för rådets alla medlemmar att delta
på lika villkor.

§6. Balanslistan
Rådet önskar bjuda in parkmiljö-avdelningen till ett möte.
Två inbjudningar togs bort från balanslistan; stadens utredning av FH-råden samt information om
ny LSS lagstiftning. Rådet beslutade att ta tillbaka frågorna när det blir aktuellt.

§7. Svar på frågor från föregående möte
Fritidsgård för barn med funktionsnedsättning
Förvaltningen informerar om att Västermalms församling har dragit sig ur vad gäller lokal, det är i
dagsläget oklart var fritidsgården ska vara fysiskt. Planeringen av fritidsgården fortsätter under
hela 2021. Förvaltningen återkommer med mer information löpande.
Primusområdet – gruppbostäder
Förvaltningen informerar om att det är planerat för åtta servicelägenheter i Primusområdet.
Stockholms stads hemsida – tillgänglighet
Förvaltningen informerar om att Stockholms stad arbetar med flera företag gällande tillgänglighet
på start.stockholm. Ett av företagen är Knowit som är den tekniska leverantören. Staden arbetar
även med Begripsam och Funka.

§8. Information från stadsdelsförvaltningen
Äldreomsorgen har skapat en ny broschyr med information om vilket stöd det finns att få för äldre
på Kungsholmen. Broschyren har skickats till alla kungsholmsbor som är 70 år och äldre.
Förvaltningen har anställt en ny chef för Fridhemmets serviceboende.
Förvaltningen informerar om att ny avdelningschef för Socialtjänstavdelningen blir Anna Hamlin.
Anna kommer senast från Rinkeby-Kista och börjar i september 2021.
Rekryteringen av enhetschef för enheten för stöd och service i hemmet pågår fortfarande.
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§9. Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 17 juni 2021
MEDBORGARFÖRSLAG
Medborgarförslag om basket
KUNG 2021/165
Rådet har inget direkt att tillägga i ärendet men rådet vill framföra att det vore bra om det gjordes
tillgänglighetsanalyser likt jämställdhetsanalyser i alla svar på medborgarförslag.
Medborgarförslag om skräp och återvinning
KUNG 2021/274
Rådet vill tillägga att detta vore ett bra sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning.
ALLMÄNNA ÄRENDEN
Lokalt åtgärdsprogram för Ulvsundasjön
KUNG 2021/191
Rådet har inget att tillägga.
REMISSER
Planärende på samråd - Gammelgården 5
Remiss från stadsbyggnadsnämnden
KUNG 2021/267
Rådet har inget att tillägga.
Stadsrevisionens årsrapport 2020
Yttrande till revisionskontoret
KUNG 2021/188
Rådet tycker att det är viktigt att förvaltningen tar rapportens innehåll på allvar och åtgärdar det
som åläggs. Rådet ställer sig även frågande till hur förvaltningen ställer sig till ordet
”rekommendation”, vad innebär det i praktiken.
Handlingsprogram för minskat klotter
Remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2021/159
Rådet har inget att tillägga.
Remiss om serveringstillstånd Naked Fish
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
KUNG 2021/239
Rådet framför att det inte framkommer i svaret huruvida restaurangen är tillgänglig eller ej. Rådet
önskar att tillgänglighetsperspektivet beaktas vid alla serveringstillstånd.

§10. Inkomna skrivelser, inbjudningar mm till rådet
Inget ankommet.

§11. Övriga frågor
Nästa möte 23 augusti 2021 utses Carin Lemberg till ordförande. Mötet hålls via Skype.
Förslag till gäst på augustimötet är lokalpolisen eller trygghetsjouren.
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§12. Frågor till nästa möte
Nästa möte 23/8 kl. 13-16 Skypemöte
Mötestider 2021
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

