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Protokoll Östermalms stadsdelsnämnds råd för
funktionshinderfrågor 2021-05-06
Närvarande ledamöter:
Jan Delvert
(Personskadeförbundet RTP)
Carina Björklund
(Riksförbundet för social och mental hälsa- RSMH)
Lena Rösell
(Synskadades Riksförbund Stockholms stad)
Meddelat förhinder:

Anita Runesved
(Föreningen Hjärtlung)
Kirsi Leijonmarck
(Reumatikerföreningen Stockholm)
Övriga:
Louise Bouvin, kommunpolis
Cecilia Werge, verksamhetsutvecklare äldreomsorgsavdelningen
Linda Wikman, trygghets- och säkerhetssamordnare
Jan Rönnberg, chef socialtjänstavdelningen
Maria Thomelius, verksamhetsutvecklare socialtjänstavdelningen
Tidpunkt:
Torsdagen den 6 maj, klockan 14:30 – 16:00
Plats:
Mötet genomfördes via Skype. Två ledamöter deltog via telefon.
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Jan Delvert

Carina Björklund

Ordförande

Ledamot

1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Jan Delvert öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ordförande hälsade särskilt välkommen till mötets inbjudna gäster Louise Bouvin, kommunpolis, Cecilia Werge,
verksamhetsutvecklare äldreomsorgsavdelningen och Linda
Wikman, trygghets- och säkerhetssamordnare.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Utseende av justerare
Carina Björklund utsågs, att jämte ordförande Jan Delvert,
justera dagens protokoll. Sista dag för justering bestämdes till
den 11 maj.
4. Information från förvaltningens äldreomsorgsavdelning om
projekt Äldrevänlig stad
Cecilia Werge redogjorde för förvaltningens arbete med projektet Äldrevänlig stad. Ursprunget är en guide lanserad av FNs
världshälsoorganisation, WHO, 2007. Syftet är att skapa samhällen som är tillgängliga och inkluderande där människor ges
möjlighet att leva aktivt hela livet. WHOs modell omfattar flera
områden däribland utomhusmiljöer och bebyggelse, bostäder,
transporter, delaktighet i samhälle och arbetsliv och samhällsstöd och hälsovård.
Stockholms stad har sedan 2017 en strategi för en äldrevänlig
stad och i maj 2021 antog fullmäktige en handlingsplan för arbetet. I budget 2021 gavs samtliga nämnder och bolagsstyrelser
direktiv att ”Säkerställa att Stockholm är en äldrevänlig stad i
enlighet med WHO:s modell, där äldre kan leva ett tryggt och
självständigt liv med hög livskvalitet och god hälsa. ”
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Östermalms stadsdelsnämnd har valt att integrera sitt budgetuppdrag om digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen i projektet. I uppdraget ingår utåtriktade aktiviteter för att
erbjuda information, kunskap och praktisk hjälp med digital
teknik. Med start i juni 2021 kommer en digital fixartjänst att
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göras tillgänglig för personer som är 68 år och äldre som vill ha
stöd i att använda sin egen digitala utrustning och med digitala
tjänster. Funktionen kommer också att erbjuda utbildning och
handledning på de öppna verksamheterna samt fungera som
verksamhetsinriktat stöd för äldreomsorgens digitala utveckling.
Rådet tackade för informationen och beslutade att författa en
skrivelse till nämnden om att även personer med funktionsnedsättning ska erbjudas använda sig av den digitala fixartjänsten.

5. Information om förvaltningen arbete med särskilt utsatta
brottsoffer
Linda W och Louise B redogjorde för arbetet med särskilt utsatta brottsoffer. Höstens trygghetsmätning visade att gruppen
äldre, och då framförallt kvinnor, och personer med funktionsnedsättning upplevde högre grad av otrygghet jämfört med
andra gruppen. Personer med funktionsnedsättning uppgav
också i högre grad ha utsatts för brott.
Förvaltningen och polisen arbetar gemensamt för att identifiera
orsakerna till den upplevda otryggheten och finna lämpliga åtgärder för att minska den. Nämndens pensionärsråd och råd för
funktionshinderfrågor kommer att erbjudas att delta i arbetet i
olika former, bland annat genom trygghetsvandringar. Inför
hösten planeras att bilda en fokusgrupp kring frågor med koppling till särskilt utsatta grupper. En inbjudan till denna kommer
att skickas till rådet.
6. Föregående minnesanteckningar
Rådets protokoll från 2020-03-25 godkändes och lades till
handlingarna
7. Information från stadsdelsförvaltningen
Förvaltningen informerade om verksamhetsrapporten för det
första tertialet.
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Det är fler hushåll jämfört med samma period förra året som
söker tillfälligt stöd på grund av arbetslöshet, i avvaktan på
egen försörjning eller studier. Orsaken är en stigande arbetslöshet i spåren av pandemin.
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Tidigare år har nämnden kunnat erbjuda feriejobbsplatser i
vård- och omsorgsverksamheter och förskolor. I år kommer
detta, på grund av rådande pandemi, inte vara möjligt. Förvaltningen förväntas kunna erbjuda 180 ungdomar jobb bland annat
genom tilldelade platser från stadens centrala upphandling. Feriearbete till ungdomar med funktionsnedsättning och eller sociala skäl prioriteras.
Inflödet av orosanmälningar gällande barn och unga är fortsatt
högt. Arbetet med att göra barn delaktiga i sin utredning och
samverkan mellan socialtjänst, skola och förskola har fortgått.
Inom förvaltningens stödboende har stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, så kallad Peer Support, inlett ett arbete med att öka brukarinflytandet och brukarmedverkan.
Förra årets ökning av antalet ärenden som rör våld i nära relationer ser ut att bestå. Inflödet till nämndens öppenvårdsverksamhet, Relationsvåldscentrum i innerstaden, RVCI, har fortsatt varit högt.
8. Remiss
a) Förvaltningen informerade kort om innehållet i När behovet
får styra- ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
(SOU 2021:8).
Utredningens uppdrag har varit att se över tandvårdssystemet i
syfte att göra det resurseffektivt och mer jämlikt.
Remissen ska behandlas av nämnden i juni. Rådet kommer att
erbjudas möjlighet att ta del av förvaltningens tjänsteutlåtande
för att kunna lämna eventuella synpunkter. Tjänsteutlåtandet
skickas ut till rådets medlemmar senast den 26e maj.
b) Förvaltningen informerade om remiss av Trafikförändringar
SL-trafiken. Ärendet behandlas av nämnden i maj.
Inget av de förslag på större förändringar och störningar inför
2021/2022 som presenteras sker inom eller till- och från Östermalms stadsdelsområde.
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Förvaltning skriver i sitt tjänsteutlåtande att det är viktigt att
äldreperspektivet och framkomligheten för funktionsnedsatta
tas i beaktande när förflyttningar- eller ombyggnation av hållplatser sker, samt när tidtabeller uppdateras. Andra viktiga
aspekter avseende tillgänglighet för funktionsnedsatta är bland
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annat tillgänglighet vid av- och påstigning, hållplatsernas utformning och placering samt transportmedlets tillgänglighet.
Rådet välkomnar förvaltningens skrivningar gällande tillgänglighet. Rådet lyfte särskilt behovet av att soffor ska finnas tillgängliga även vid hållplatser som tillfälligt flyttas.
9. Uppföljning utförare korttidstillsyn
Stadsrevisionens granskning (Dnr:3.1.3-104/2020) av uppföljningen av utförare av korttidstillsyn enligt LSS, visade att
stadsdelsnämnderna i huvudsak gör systematiska uppföljningar.
De brister som uppmärksammades gällde dokumentationen av
beställningar och genomförandeplaner samt uppföljning av beviljade insatser.
Förvaltningen beskriver i svaret till revisorerna sitt arbete med
att kvalitetssäkra beställningar och genomförandeplaner genom
bland annat kollegial granskning, checklistor och metodmöten.
Arbetet görs i syfte att utveckla uppföljningen avseende kvaliteten på de insatser som beviljas.
10. Skrivelse från RSMH Carpe Diem
Föreningen RSMH Carpe Diem har i en skrivelse till Kulturnämnden lyft behovet av en mötesplats. Rådet beslutade att uttala sitt stöd till föreningen vad gäller behovet av en mötesplats.
11. Om certifiering av LSS-verksamheter
Mot bakgrund av en DN-artikel om certifiering av stadens LSSverksamheter (DN 11 mars 2021) väcktes frågan om detta även
planerades inom Östermalms SDF. Certifieringen utgår från ett
pedagogiskt ramverk som tagits fram av Skärholmens SDF.
Förvaltningen informerade om att man haft ett möte med kollegor på Kungsholmen, som nyligen genomgått certifiering, för
att lära sig mer om arbetet. Frågan kommer nu att tas vidare
inom förvaltningen
12. Om St. Julian-priset
Rådets ordförande informerade om en skrivelse från funktionshinderombudsman Astrid Thornberg gällande St. Julian priset.
Priset syftar till att uppmärksamma och belöna arbete som görs
för att inkludera personer med funktionsnedsättning.
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Mer om priset och en länk för att lämna tips på vinnare finns på
stadens hemsida.
13. Om begreppet funktionshinderperspektiv i remisser
Rådets ordförande informerade att nämndordförande Andrea
Hedin tagit upp frågan om funktionshinderperspektiv i remisser
med M-gruppen i stadshuset. Mottagande var enligt uppgift positivt. Frågan har även tagits upp på möte med kommunstyrelsens funktionshinderråd som också ställde sig positiva till förslaget. Frågan går nu vidare i stadshuset.
14. Förslag på ny organisation för stadens funktionshinderråd
Inget nytt att rapportera.
15. Bevakningslista
Genomgång av rådets bevakningslista.
Den reviderade listan biläggs protokollet.
16. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 10 juni kl. 14:30-16:30.
Rådet beslutade att mötet ska genomföras via Skype. Den som
inte kan delta via länk ringer in till Skype-mötet. Rådets förmöte börjar kl. 14.
17. Mötets avslutande
Ordförande Jan Delvert avslutade mötet och tackade för allas
deltagande.
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