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Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor
Tidpunkt:

2021-01-22 kl 10.00-12.00

Förmöte mellan kl 09.00-10.00 (endast rådet)

Plats:

Digitalt möte via Skype. /Bodholmsplan 2.

Justering:
Axel Otten
Stig-Joeran Samuelsson
Ordförande
Justerare
Godkänd digitalt 2021-01-28

Närvarande:
Lotta Rosenström
Margareta Jonsson (Närvarar via Skype från klockan 10.15 och får
teckentolkning via FaceTime. Skypeanslutningen fungerar till § 8)
Axel Otten
Karin Rask
Stig-Joeran Samuelsson
Mikael Erdefelt
Övriga närvarande:
Leo Westerblom sekreterare.
Irma Ortega stadsdelsförvaltningen samordnare § 6 A
Andreas Thorstensson avdelningschef för stöd och service i egen
regi § 6B
Två teckentolkar.
David Jansson IT-tekniker.

Leo Westerblom
Nämnd och verksamhetsstöd
Enheten Administration och IT
Tfn 08-508 24889
E-post leo.westerblom @stockholm.se
stockholm.se

Återbud:
Anette Rosing

1 § Mötets öppnande

Ordföranden för dagens möte Axel Otten hälsar alla välkomna och
öppnar dagens möte.

2 § Presentationsrunda
Förutom rådets medlemmar så deltar under punkter med
information från förvaltningen Irma Ortega samordnare inom
enheten för Stadsutveckling, civilsamhälle och kultur Skärholmens
stadsdelsförvaltning och Andreas Thorstensson avdelningschef för
stöd och service i egen regi.

3 § Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg av punkter till § 8 om Avgifter
för vissa hjälpmedel, Arbetsformer för rådet förs också in till
rubriken Arbetsplan och en punkt om uppkopplingen till
sammanträde.

4 § Val av justerare
Mötet väljer ledamoten Stieg Joeran Samuelsson och ordföranden
för mötet Axel Otten till att justera dagens protokoll.

5 § Föregående protokoll
Protokollet 2020-11-06 läggs till handlingarna och konstaterar att
kommande tider är Nästa möte med rådet blir den 22 januari 2021.
Övriga blir 12/2, 19/3, 23/4, 21/5, 4/6, 20/8, 17/9, 15/10, 12/11 och
3/12 vilket anges i föregående protokoll men datum för majmötet i
bilagan behöver rättas till.
6 § Information från förvaltningen
6A) Irma Ortega samordnare inom enheten för stadsutveckling,
civilsamhälle och kultur har sänt ut ett material till rådet om
åtgärder som förvaltningen avser att åtgärda under året. Behovet av
åtgärder grundar sig på förvaltningens tillgänglighetsföreskrifter.
Det är trappor, cykelvägar med mera på parkmark mellan
bostadsområden men inte i stadsdelarnas centrala platser. Mötet
diskuterar när och vad som är aktuellt för rådet att bidra med.
Förvaltningen önskar få in synpunkter under februari eventuellt
mars för att kunna prioritera vad som behöver åtgärdas. Flera
åtgärder i förvaltningens plan rör stadsdelen Bredäng vilket beror på
att behovet av underhåll har släpat efter där.
Mötet diskuterar behov av underhåll på parkmark i Skärholmens
stadsdelsområde Vissa åtgärder i området ligger under
Trafikkontoret att åtgärda och rådet kan mejla till Irma Ortega om
promenadvägar så att hon utreda om vilka som ska åtgärda
bristerna. I vissa fall kan det vara så att Trafikverket kan ha ett
ansvar om det rör skador som beror på arbetet med Förbifarten.

Vidare diskuterar rådet föregående års verksamh et med många
aktiviteter som rådet skulle göra med förvaltningen. Irma Ortega
informerar om att hon kan delta i en arbetsgrupp för
tillgänglighetsfrågor och att hon även kan ta mot personer med
funk tionshinder som vill jobba mer operativt om rådets ledamöter
har kontakt med sådana personer i Skärholmen.
6B)
Andreas Thorstensson informerar om frågor som är gemensamm a
för rådet och förvaltningen främst utifrån pandemin. Prioriterad
grupp inom LSS väntar på att få dos två av vaccin mot covid-19.
Det krävs hälsodeklaration och samtycke för att få vaccinet.
Personal inom vården kan få bli vaccinerade i förtid men som det
ser ut är många av dem tveksamm a till att ta vaccinet.
Även om personal är vaccinerad eller har antikroppar så kvarstår
behovet av att de använder visir, munskydd och så vidare. För
övrigt måste det tillgängliga vaccinet ges i ordnad miljö så för
närvarande kan man inte bli vaccinerad i hemmet. Det kommer
rapporter om att personer knackat på dörren hemma hos folk och
påstått att de är där för att ge vaccin. De har inget äkta vaccin att
erbjuda och har egentligen kommit för att få tillträde till bostaden i
syfte att stjäla.
Vidare fungerar daglig verksamh et igen men inte på samma sätt
som tidigare vilket beror på restriktionerna med att hålla avstånd
och så vidare för att undvika att smitta eller bli smittade av covid19.
Diskuteras samarbetet med rådet och behovet av utbildning om
förvaltningens organisation och ansvar. Andras Thorstensson
lovade fundera på frågan och önskar få en inbjudan till kommande
rådssamm anträde den 12 februari.

7 § Aktuella frågor på kommande nämndsammanträde
Föredragningslistan är utskickad via länk till rådets ledamöter.
Rådet framför angående
punkt 19. Underlag för stadsdelsförvaltningens planering i arbetet
för ökat valdeltagande i kommunvalet 2022, att personer med
funktionsnedsättning behöver stöttas. Rådet förutsätter att
röstlokalema är anpassade och tillgängliga för funktionsnedsatta.
Arbetet för ökat valdeltagande behöver också anpassas till
funktionsnedsatta med kognitiva svårigheter, bland annat inom
LSS-boendena vilka behöver mer tid för att kunna ta till sig
informationen om valet.

punkt 23 Beslut från IVO: återkallelse av tillstånd för Visa
Assistans AB. Rådet finner förvaltningens arbete med att stoppa
kriminella assistansbolag lovvärt.

8 § Särskilda frågor till detta möte
Förvaltningens verksamhetsplan.

Rådet diskuterar stadsdelsnämndens verksamhetsplan år 2021 och
finner att det är bra att det införa datorer på LSS-boenden. I övrigt
finns det inte så mycket skrivet i verksamhetsplanen inom området
funktionshinder. Kan det bero på att synpunkter från
handikapporganisationerna är genomförda eller kommer att
genomföras i alla fall?

Arbetsplan och arbetsformer

Rådets ledamöter har fått ett utkast till arbetsplan för rådet som
rådet diskuterar. Förslaget kan tills vidare ligga till grund för det
fortsatta arbetet. Rådet diskuterar frågan om vem som ska vara
ordförande på rådets möten och ett förslag på att växla
ordförandeskapet kommer att tas fram av Lotta.

Aktuella projekt

Rådet diskuterar sitt projekt Tillgänglighet. Rådet har fått ett
underlag om underhåll i utemiljön från Irma Ortega för att lämna
synpunkter till förvaltningen. Rådet önskar även att en fråga om
informativ tillgänglighet ska ingå i projektet.

Rådet vill avvakta med sitt projekt om Arbetsmöjligheter för
funktionsnedsatta till efter att det rådande smittskyddsläget lättat.
En brist är att rådet inte har en kontaktperson i förvaltningen som
kan delta i projektet.
Rådens framtid och skrivelse till Funktionsrätt Stockholm

Inom stadens centrala förvaltning finns en diskussion om att minska
antalet funktionshindersråd. Mötet diskuterar den tidigare planerade
mötet med socialförvaltningens Veronica Wolgast-Carstorp om
rådens framtid. Mötet har ställts in. Vi återkommer i frågan.
Lotta redovisar ett förslag till skrivelse till Funktionsrätt Stockholm.
som föreslås kalla ordförandena i stadsdelsråden till regelbundna
möten för diskussion och kunskapsutbyte. Råder ställer sig bakom
förslaget.
Temamöten planeras under arbetsåret 2021.

Eventuellt kan vissa ordinarie möten helt eller delvis ägnas åt ett
tema som tillgänglighet, arbetsmarknad eller socialpsykiatri..

Den digitala anslutningen till sammanträden.

Mötet diskuterar frågan om anslutning digitalt till rådets möten och
kommer fram till att ett protestbrev behöver skrivas. Mycket tid åt
att få anslutningarna att fungera med röst och bild något som också
gäller andra råds sammanträden och alternativa möjligheter
diskuteras. Hörselskadade kan bland annat få utskrivet vad som sägs
på andra möten men frågan är om det fungerar för rådets
hörselskadade där en ledamot också har en synnedsättning. En
ledamot med behov av teckentolkning om att hon kom in på
sammanträdet först under § 6 klockan 10.15 under dagens möte.
Förseningen har sin grund i att tolkförmedlingen inte lyckades
genomföra ett trepartssamtal med ledamoten på Facetime. Vidare
tappade ledamoten kontakten med mötet via Skype när
föredragningslistans § 8 avhandlades och var fortsättningsvis bara
med på sammanträdet via Facetime. Lotta tar kontakt med
ordföranden i stadsdelsnämnden i ärendet.

Avgift för hjälpmedel

Avgiftema som Regionen infört från 1 januari 2021 inom
hjälpmedelsområdet för funktionshindrade till el-rullstol, sulinlägg
och annat är inte acceptabla. Rådet protesterar och planerar en
skrivelse. Högkostnadsskydd gäller inte för sådana kostnader.

9 § Skrivelser och rapporter
Ingen skrivelse eller rapport har inkommit.
10 § Post till rådet
Sänds ut per mejl:
11 § Punkter till nästa möte
Samarbete med SDF
Tillgänglighet
Arbetsplan
Brev till Funktionsrätt Stockholm om ordförandemöten
Rådens framtid
12 § Övriga frågor
Inget övrigt.
13 § Mötet avslutas
Mötet avslutad med en utvärdering av dagens möte.
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Leo Westerblom

