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Narvarande:

Lotta Rosenstrorn
Margareta Jonsson
Karin Rask
Stig-Joeran Samuelsson
Axel Otten
Anette Rosing
Mikael Erdefelt
Ovriga narvarande:

Leo Westerblom sekreterare
Nicoletta Zoannos, verksamhetscontroller
Sirpa Tamminen socialtjanstens vuxenenhet enhetschef.
Irma Ortega Cruz stadsutveckling och medborgarservice
samordnare.
Tva tolkar.
Forslag till dagordning
1§ Motets dppnande

Ordforanden halsar alla valkornna och forklarar motet oppnat.
Handliiggare
Leo Westerblom
Tfn 08-508 24889
E-post leo.westerblom @stockholm.se
stockholm.se

2 § Presentationsrunda

De narvarande presenterar sig.

3 § Godkannande av dagordning
Dagordningen godkanns med tillagg av under ovrigt: samarbete
med sekreteraren respektive formalia om ordforandeskap, Under§ 9
Skrivelse till radet fran en klient.

4 § Val av justerare
Motet valjer Axel Otten och ordforanden Lotta Rosenstrom till
justerare

5 § Foregaende protokoll
Foregaende protokoll godkanns och laggs till handlingarna

6§ Information fran fdrvaltningen
Nicoletta Zoannas informerar om att efter forvaltningens workshop
med Skarholmens rad for funktionshinderfragor har forvaltningen
tagit fram punkter pa vad man kan ta in i verksamhetsplanen och
lamnar till radet for synpunkter. Det som radet haft synpunkter pa
har arbetats in i verksamhetsplanen ar 2020 for Skarholmens
stadsdelsforvaltning, Forvaltningen arbetar med att ta fram olika
insatser som ska leda till bland annat att forvaltningen ska anstalla
flera personer med funktionshinder. Detta firms ocksa som en
aktivitet i verksamhetsplanen. Vidare har forvaltningen anstallt
feriearbetande skolungdomar med funktionshinder. Tyvarr har flera
ungdomar som bedomts ha psykiska funktionshinder inte fart
fullfolja sina anstallningar med anledning av att de inte foljt
arbetsplatsens regler. Pa ansokningsblanketten om feriearbete fyller
ungdomen i om denne har ett funktionshinder, nagot som alla
ungdomar inte vill fylla i. Det blir en utmaning for fdrvaltningen
som arbetar med 127 festivalen och parkskotsel. Pa arbetsplatserna
kan personalen sakna ratt kompetens for att kunna mota
malgruppen. Staden har urvalskriterier for vilka som far feriearbete
och stadsdelsforvaltningen prioriterar bland annat ungdomar fran
sarskolegymnasiet och ensamkommande ungdomar vilket aven
framgar av verksamhetsprogrammet for ar 2020. Vidare informerar
Nicoletta Zoannas om att hon kommer att lamna en rapport till
kommande sammantrade om ovriga aktiviteter i verksamhetsplanen.
Vidare pagar en oversyn av lokaler vilket behovs for att det bland
annat inte fungerat med en horselslinga i Medborgarkontoret. I
mitten av februari kommer en revision som redovisas pa kommande
mote. Har man inflytande pa sitt boende. Vidare pagar arbete kring
fragan om fritidsaktiviteter som erbjuds enskilda utanfor sitt hem.
Ett problem kan vara att fa kunskap om vad rnanga aldre med
funktionshindring onskar dar man aven behaver arbeta med
motivation.

Skarholmens rad for funktionshinderfragor har nu delat in sig i tva
arbetsgrupper en om tillganglighet och en om arbetsmarknad. De
framfor onskernal om kontaktpersoner fran forvaltningen for
arbetsgruppema.
Sirppa Tamminen som ar enhetschef for enheten vuxenenheten och
socialpsykiatrin inom socialtjansten informerar och delar ut
informationsmaterial bland annat om en rapport om forvaltningens
verksamhet med funktionshinderfragor ar 2018 fran stadens
funktionshinderinspektorer. Vidare informerar Sirppa Tamminen
om vagen ut i arbetslivet hur bland annat om hur forvaltningen
samarbetare medjobbtorg kring gruppen unga vuxna. Flera av dessa
personer ar klienter med aktivitetsersattning. Framst arbetar enheten
med malgruppens boendefragor med insatsen boendestod och
darefter fragor om arbete. Manga av dessa klienter har
forsorjningsstod, Aktiviteten Alfa som arbetsmarknadsforvaltningen
ansvarar for redovisas i utdelat arbetsmaterial till radet,
Arbetsmarknadsforvaltningen ar de som framst ansvarar for fragor
om att hjalpa medborgare att komma ut i arbetslivet. Vidare ar
Skarholmen med i ett pilotprojekt Rehabiliteringsbanan for personer
med behov av rehabiliterande insatser och som samtidigt har
forsorjningsstod. Ett syfte ar att kunskapema ska oka bland
anstallda inom forvaltningen. F crvaltningen samarbetar aven med
extema aktorer. Besok gors till aktorerna minst tva ganger om aret,
Detar da insatser enligt Socialtjanstlagen, Sol som galler. Sirppa
Tamminen arbetar inte med personer som har LSS eftersom dem
ansvarar en annan enhet for. Vuxenenheten och enheten
socialpsykiatri samarbetar bland annat med sjukvarden, till exempel
psykosteamet i Grondal.
Irma Ortega Cruz informerar om namndmalet Skarholmen ar tryggt
och sakert, Aktiviteter for forvaltningen har stallts upp och i denna
fraga kan radets arbetsgrupp arbeta tillsammans med forvaltningen,
Bland annat ska tillgangligheten oka for medborgama och dar
behaver forvaltningen konkretisera aktivitetema. Under
namndmalet Skarholmens offentliga rum ar valskotta finns bland
annat aktiviteten oka tillganghet till Satrastrandsbadet till exempel
till toaletter for funktionshindrade. Vidare ska det finnas
tillganglighet till forvaltningens lokaler som anvands for
medborgardialog. Atgarder behovs ocksa for tillganglighet till
stadsmilj on ett arbete som onskas foras tillsammans med rad et for
funktionshinderfragor och pensionarsradet. Irma Ortega Cruz
berattar vidare om Skarholmens bostadsbyggande gallande
oversikts och detaljplaner gallande LSS-bostader. Nu har manga
detaljplaner tratt i kraft och det kommer att bli byggarbetsplatser

som det behaver informeras om. Slutligen onskar Irma information
om nar hon kan traffas i radets arbetsgrupper om
tillganglighetsfragor. I fraga om informationstillganglighet sa finns
en nyanstalld pa Irmas avdelning, en kommunikationsstrateg som
eventuellt kan komma pa nagot kommande mote for art arbeta upp
en plan for tillganglighet av information.

7 § Aktuella fragor pa kommande namndsammantrade
Foredragningslista till kommande sammantrade for Skarholmens
stadsdelsnfunnd har sants ut till radets ledamoter. Radet valjer art
lagga protokollet till handlingama.

8 § Sarskilda fragor till detta mote

•

Balanslistan.

•

Radet har gjort ert utkast. Fragan bordlaggs. Motet valjer art
andra namnet balanslista till arbetsplan.

•

Utvardering av workshopen som aqde rum i oktober
samt aterkopplinq pa radets forslag. Nicoletta Zoannas
bjuds in sarskilt.

•

Se under§ 6. Ny redovisning kommer pa foljande mote.

•

Sirpa Tamminen bjuds in for att beratta om Slussen ut i
arbetslivet for personer med psykisk
funktionsnedsattning.

•

Se under§ 6

•

Irma Ortega Cruz bjuds in for att prata om
tillganglighetsfragor.

•

Se under§ 6

•

Rapporter fran arbetsgrupper.

•

Fragan tas upp igen pa kommande mote.

9 § Skrivelser och rapporter
En privatperson har skrivit till radet och bland annat bifogat en
dom. Arcndet beror aven bestallarenheten aldresidan, En fraga ar
hur lang forvaltningens handlaggningstid vilket radet diskuterar. For
ovrigt uppfartar radet att man kan tipsa personen om art hon kan
vanda sig till nagon intresseorganisation men radet kan tyvarr inte
gora nagot ytterligare. Radet har inte befogenhet art behandla
enskilda personarenden,
10 § Post till radet
Ingen post har kommit in.

11 § Punkter till nasta mote

Arbetsplan
Rapport fran arbetsgrupp
Nicoletta Zoannas och Irma Ortega Cruz bjuds in till kommande
sammantrade,
12 § 6vriga fragor

Motet diskuterar fragan om sekreterarens arbetsuppgifter.
Fraga om nasta motesordforande:
Februari - Mikael Erdefelt.
Mars - Karin Rask
April - Axel Otten
Maj - Stig-Joeran Samuelsson
Juni - Margareta Jonsson
13 § Motet avslutas

Ordforanden forklarar motet avslutat.

Sekreterare
1

Leo Westerblom

