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1§ Mötets öppnande
Ordföranden för dagens möte Axel Otten hälsar alla välkomna och
öppnar dagens möte.

2 § Presentationsrunda
Förutom rådets medlemmar hälsas Irma Ortega samordnare inom
Skärholmens stadsdelsförvaltning välkommen.

3 § Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

4 § Val av justerare
Mötet väljer Stig-Joeran Samuelsson och Axel Otten till att justera
dagens protokoll.

5 § Föregående protokoll
I föregående protokoll anges "ej Skype med teckentolkar" för en
deltagare vilket felaktigt kan tolkas som om hon inte är närvarande
vid mötet. Det ska anges att hon är närvarande och att samtidigt
teckentolkas mötet för henne via FaceTime. Föregående protokoll
läggs till handlingarna med den noteringen.

6§ Information från förvaltningen
A) Stadsdelsförvaltningens samordnare inom avdelningen Stadsmiljö,
civilsamhälle och kultur Irma Ortega informerar om att hon har
ingen ny information från förvaltningen att lämna. Hon svarar på
frågor om materialet som skickats till rådet medlemmar enligt
föregående sammanträde med Rådet för funktionshinderfrågor.
Materialet är ett underlag för insatser av förvaltningen år 2021. Rådet
medlemmar kan gå till de platser som anges i den karta som ingår i
underlaget. På plats kan man skriva ner sina synpunkter digitalt eller
skriftligt för att därefter sända sina synpunkter till stadsmiljö. Mötet
diskuterar frågan om synpunkterna. Bland annat finns räcken vid
trappor där räckena börjar för sent eller slutar för tidigt. Irma Ortega
informerar om alla Stadsdelsförvaltningens åtgärder följer t
Boverkets med fleras regler om tillgänglighet med mera.
Avdelningen stadsmiljö kan ibland göra kompletteringar efter
kontakt med stadens centrala förvaltnings tillgänglighetsexpert. Om
det är för korta trappräcken kommer avdelningen Stadsmiljö att
åtgärda dem. Vidare ställs en fråga om fällda tallar i Sätraskogens
naturvårdsområde. Irma Ortega meddelar att hon ska undersöka
frågan och mejla svar till rådets medlemmar.

BJ Kommunens ansvar för funktionshindrade som drabbats av
komplikationer efter smitta av Covid-19.

Mötet kommer fram till att frågan om Covid-19:s följder skjuts till
rådets kommande samm anträde. Vidare har flera med
funktionshinder drabbats av depressioner och rådets medlemmar
önskar information om hur det går med kommunens Dagliga
Verksamhet.och om antal brukare inom LSS som drabbats av
Covid-19? Rådet önskar få mer information i frågorna från
Stadsdelsförvaltningen.
7 § Aktuella frågor på kommande nämndsammanträde

Rådet har inga synpunkter på kommande nämndsammanträdets
ärenden.
8 § Särskilda frågor till detta möte

8.1 Tekniska problem vid rådets möte

Mötet diskuterar de tekniska svårigheterna med att koppla upp sig
för att delta på rådets sammanträden som två ledamöter med behov
av teckentolk har. Rådet beslutar att göra en skrivelse till
Stadsdelsnämnden och förvaltningsledningen om att situationen inte
är godtagbar och att frågan måste lösas. Margareta Jonsson lämnar
in egen skrivelse i ärendet.
8.2 Work Shop med förvaltningen och nämndkonferens 17/12?

Frågan om work shop tas på kommande möte och inget nytt förslag
på tid har kommit. Vi måste avvakta till efter den 11 november?
Vidare har en inbjudan kommit till konferens med nämnden.
Tidigare år har råden fått en timma att presentera sig. Ska rådet vara
med? Det finns ingen planering mer än att man ska reservera den
17/12. Det är viktigt att vara med omkring budgeten och att få ta del
av stadsdelens tankar. Rådet beslutar att om möjligt delta.
En kontakt kommer att tas med stadsdelsförvaltningens
avdelningschef Andreas Thorstensson om nästa möte, om rådets
kommande workshop och om kommande nämndkonferens.
8.3 Gallerian

Rådet har flera gånger tagit upp frågan om att Skärholmens centrum
har risker i sin miljö. Många har blivit skadade i Gallerian och rådet
vill starta ett projekt kring denna fråga. Ledningen för Gallerian har
fått brev som de inte har besvarat. Mötet kommer fram till att ett
nytt brev ska sändas med innehåll att man vidhåller tidigare brev

och att rådet önskar stärka kontakten med Gallerians ledning och
rådet önskar att fler aktörer kan medverka i detta projekt.
8.4 Projekt tillgänglighet, arbetsmarknad.

Tillgänglighetsfrågor och Arbetsmarknad har diskuterats under
övriga punkter vid detta möte.

8.5 Angelägna frågor till Verksamhetsplan

Ledamöterna i rådet uppmanas att skicka angelägna frågor inför
rådets kommande sammanträde som underlag till work shop.
8. 6 Skrivelse till Funktionsrätt Stockholm om F-rådens framtid

Rådet har reagerat på Stockholms stads planer på att minska antalet
råd i staden och har skrivit till Funktionsrätt Stockholm (bifogas).
Rådet diskuterar avvecklingsplanerna och om att politikerna i
stadsdelsnämnden behöver informeras.
Beslutas att skicka skrivelsen för kännedom till samtliga ledamöter i
stadsdelsnämnden och att skriva till samtliga stadsdelsråd om deras
inställning i frågan och berätta om arbetssätt och goda exempel.
Lotta tar fram ett förslag om gemensamma frågor som kan ställas.
9 § Skrivelser och rapporter

Ritning har skickats ut till rådet 2020-10-15 från Linda Melin
verksamhetscontroller vid Skärholmens stadsdelsförvaltning med
information om att hon kan kontaktas för att få mer information. På
Vårbergsvägen planeras en LSS bostad att byggas. Byggstart är i
nuläget beräknad först år 2025. Den långa projekteringstiden beror
bland annat på att man kommer flytta/räta ut Vårbergsvägen för att
göra plats för de nya bostäderna.
Mötet diskuterar ritningen bland annat storleken på en av
lägenheterna är så liten och på toaletterna. Vidare att entreerna
vetter mot en väldigt vältrafikerad väg vilket bland annat försvårar
för rullstolsbundna boenden. Materialet är bra utformat och kan
komma att tas upp igen på kommande rådsmöten såvida inte frågan
har en tidigare deadline eller besvaras på annat sätt.
10 § Post till rådet

Utskickat per mejlProtokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
den 7 september 2020.

11 § Punkter till nästa möte

Nästa möte ägnas mest att ta fram viktiga frågor till kommande
work shop. Vidare uppföljning av skrivelse till Funktionsrätt
Stockholms Stad och att bjuda in Andreas Thorstensson, Nicoletta
Zoannos och Irma Ortega.
12 § Övriga frågor
13 § Mötet avslutas

Mötet avslutas med bland annat synpunkter på anslutning via Skype
respektive FaceTime som förmötet fick ägna sig åt. Vidare att
deltagarna behöver prata en i taget för att underlätta för den som är
hörselskadad. I övrigt blev det bättre allteftersom mötet fortskred.
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./. bilaga
Skrivelse till Funktionsrätt Stockholm 2020-09-18

Till Funktionsrätt Stockholm
fk övriga stadsdelsråd

Utveckling, inte avveckling!
För någon vecka sedan fick vi i rådet för funl..tionshinderfrågor i Skärholmen ta del av ett protokoll
från ett sammanträde 11/5 i Kommunstyrelsens funktionshinderråd. Veronica Wolgast Carstorp,
ansvarig för översynen av stadens organisation med funktionshinderråd medverkade på mötet och
presenterade ett utkast till ny organisation av råden.
Det framgick av protokollet att Wolgast Carstorp planerar en kraftig minskning av antalet råd.
Hon föreslår att antalet råd minskas från 27 råd till 11. Det ska åstadkommas genom att
stadsdelarnas antal råd minskas till 4. Dessa råd kommer van och ett att arbeta över ett antal
stadsdelar. Facknämndernas och bolagens råd slås ihop och bildar totalt 6 råd. Kommunstyrelsens
råd fortsätter som hittills.
Planerna var naturligvis chockerande för oss i stadsdelsråden, Om råden kommer att arbeta mycket
övergripande mister arbetet den lokala förankringen och nära kopplingen till stadsdelsfärvaltnmgen,
just de delar som är det allra viktigaste i rådets arbete som vi ser det Vi anser att det är en slag mot
det unika demokratiska inflytande som människor med funktionsnedsätming har fån på alla nivåer,
även i den nära verksamheten i stadsdelarna genom råden där. Planerna snider också mot målen
med Program för tillgänglighet och delaktighet anser vi. Dessutom får nedskärningarna effekter
som går helt emot översynens syfte att öka delaktigheten.
Hur tänker Funktionsrärt Stockholm möta dessa radikala förslag från staden7
Vi är också chockerade över att det inte pågår någon dislmssion inom Funhtionsrätt Stockholm och
att vi inte hört något alls från kansliet Med tanke på de radikala förändringarna som planeras är det
otroligt viktigt att samla krafterna, diskutera hur raden bör organiseras och utvecklas, och enas om
en linje i förhandlingarna med staden. Rådens ledamöter måste få delta i diskussionen och vara med
och påverka utvecklingen innan planerna har fått fastare form,
Fortfarande gäller parollen UTVECKLING AV RADEN, INTE AVVECKLING! anser vi.
Råden behöver diskutera organisationen, men också behovet av utbildning, ökat samarbete och
tydligare uppdrag. Detta måste ske innan staden fattar ett definitivt beslut
Vi vill att Funktionsrätt Stockholm omgående tar initiativ till konstruktiv debatt i organisationen!
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