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Återbud:
Anette Rosing
Margareta Jonsson deltar inte på mötet eftersom tolk saknades pga
missförstånd från tolkförmedlingen. Hon sänder synpunkter till
dagens möte i efterhand.

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

2 § Presentationsrunda
Dagens möte är avsatt för endast rådet.

3 § Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

4 § Val av justerare
Mötet väljer Axel Otten och Lotta Rosenström till att justera dagens
protokoll.

5 § Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlinga ma.

6§ Rapporter
Mötet diskuterar planerna på att inom staden minska antalet råd för
funktionshinderfrågor. Rådet har sänt en protestskrivelse till FR
Sthlm, fk till övriga stadsdelsråd. Rådet har också ringt till samtliga
ordf i stadsdelsråd. Flera av dessa råd har ställt sig bakom vår
skrivelse.
Ordf i rådet i Enskede-Årsta-Vantör Patrik Forslin har skrivit ett
kritiskt brev i frågan till stabens ansvariga Veronika Wolgast
Carstorp. Hon har bjudit in Forslin till ett samtal om översynen av
råden. Forslin önskar att några ledamöter från rådet i Skärholmen
deltar i samtalet. Rådet beslutar att Lotta, Axel och Mikael deltar i
detta samtal.
Mötet konstaterar också att det finns problem för hörselskadade
med konferens-sammanträden via Skype. Ett meddelande om
problemen med anslutningen av teckentolkar har sänts till stadens
ledning av ordföranden för stadsdelsnämnden Johan Kling. Rådet
önskar att sekreteraren ställer en ny fråga om Teams eller Zoom kan
användas till rådets möten.
7 § Det ordinarie mötet den 4 december
Mötet beslutar att genomföra det ordinarie mötet den 4 december.

8 § Deltagande i nämndkonferens 17 december
Mötet diskuterar frågan om nämndkonferens 17 december och
kommer fram till att det behöver utredas om det ska vara ett fysiskt

möte eller digitalt. Sekreteraren Leo Westerblom kontaktar
nämndsekretaren Maria Nilsson om formerna för mötet.
9 § Frågor till Workshop med förvaltningen 3 december

Mötet diskuterar angelägna förslag och gör en prioritering
Avdelningschefen Andreas Thorstensson kommer att ta fram en
variant för workshop så att mötesdeltagama kan ansluta digitalt.
Andreas Thorstensson kommer att utgå från Stadsdelsnämndens
budget vilken ska komma följande vecka. Samordnaren Irma Ortega
planeras delta tillsammans med ytterligare en medarbetare från
förvaltningen.
Mötet diskuterar inför workshopen frågor om
• kommunen kan göra mer för att nå och stötta
funktionsnedsatta personer som sitter i karantän eller har
smittats av coronavirus till exempel uppsökande verksamhet
• stadens stöd till funktionshindrade för att komma ut i
arbetslivet.
• trygghetsavtal med polisen
• ökad utbildning och bättre arbetsvillkor för personal som
anställs inom vården. Vad gör förvaltningen?
• tillgänglighet och rådets möjligheter att lämna synpunkter på
kommande byggen till exempel inom ramen för Fokus
Skärholmen.
Beslutas att Lotta gör en sammanställning av synpunkter inför den
nya verksamhetsplanen för 2021 inklusive de nya förslag som kom
upp under mötet. Förslaget skickas till samtliga i rådet för
synpunkter och därefter skickas slutversionen till alla plus Andreas
Thorstensson.
10§ Frågor till kommande möte 4 december

Följande frågor kommer att tas upp
• Uppföljning av workshopen 3 december
• Aktuella projekt
• Arbetsplan 2021
• Mötesdagar 2021
• Nämndkonferensen den 17 december
• Möte med Veronika Wolgat-Carstorp
Särskilt inbjudna:
Irma Ortega med anledning av projektet tillgänglighet
Andreas Thorstensson om lägesbeskrivning och arbetsprojekt.
11 § Mötet avslutas

Mötet kommer fram till att till nästa möte prata en i taget och att
man ska räcka upp handen när man vill säga något eller säger sitt
namn innan man talar.
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