B Stockholms
V stad

Skärholmens
stadsdelsförvaltning

Protokoll 8/2021

Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor
Tidpunkt:

2021-09-17 kl 09.00 -12.00
Plats:

Bodholmsplan 2 Sammanträdesrum Norrholmen.

Justering:

Axel Otten
Ordförande för sammanträdet.
Godkänd digitalt 2021-09-29

Närvarande:
Lotta Rosenström
Axel Otten
Karin Rask
Margareta Jonsson
Anette Rosing

Margareta Jonsson
Justerare
Godkänt digitalt 2021-09-28

Övriga närvarande:
Leo Westerblom sekreterare.
Två teckenspråkstolkar

Återbud:
Stig-Joeran Samuelsson
Mikael Erdefelt

§1 Mötets öppnade

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

Ordföranden för dagens möte Axel Otten hälsar alla välkomna och
öppnar dagens möte. Mötet är ett arbetsmöte utan deltagande av
inbjudna gäster.

§ 2 Godkännande av dagordningen

En dagordning som delas ut under sammanträdet godkänns av
mötet.

§ 3 Val av justerare

Ordföranden och ledamoten Margareta Jonsson justerar dagens
protokoll.

§ 4 Lägesbeskrivning: ledamöterna berättar om
sin egen situation.

Ledamöterna diskuterar tillvaron och möjligheterna att genomföra
rådets sammanträden mot bakgrund av pandemin med Covid-19.

§ 5. Arbetsfördelning inom rådet (se utdelad
bilaga från Lotta)

Rådet diskuterar en arbetsplan och ansvarsfördelningen i rådet
bland annat:

* ha kontakt med politiker och förbereda möten.

* remisser från stadsdelsnämnden.

* samarbete pensionärsråd
* kontakt med de som inte kan delta på möten.
* ordförandeskapet på rådets möten. Mötet provar att byta

ordförande vid något kommande tillfälle.

§ 6. Plan för höstens möten inklusive möte med
politiker.

Rådet diskuterar en fråga om att flytta ett sammanträdesdatum med
anledning av eventuellt beslut om att stadsdelsnämnden flyttar fram
sitt decembersammanträde en vecka.

En förfrågan om deltagande vid kommande möten har skickats till
gruppledarna för nämndens politiska partier. Mötet diskuterar
former för att träffa de lokala politikerna. Träffar med dem behöver
rådet ordna helt på egen hand. Ett alternativ är att delar av rådet
besöker partigruppernas gruppmöten. I så fall kan problem uppstå
med att ordna teckentolkar. Förhoppningsvis kan vi på ett tidigt
stadium påverka nämndens verksarnhetsplan för 2022.

§ 7. Inför Vp 2022 och Work Shop
Ett förslag som delats ut om workshop diskuteras och rådet
bestämmer att träffas den 15/10 för att om möjligt ha en work-shop

med förvaltningen för att diskutera kommande verksamh etsplan.
Det som är bra att ha en work-shop då är att det finns teckentolkar
bokade.

Beslutas att rådet kontaktar förvaltningen om önskemålet om en
work-shop i oktober. Frågan är om den inbjudan av politiker till
oktobersammanträdet som tidigare gått ut kan kombineras med
work-shopen. Beslutas att rådet tar en ny kontakt med partierna.

- Viktigaste förbättringar. Var och en anger 2 -3
viktiga frågor.
Mötet kommer fram till att de viktigaste frågorna för rådet är:
* tillgänglighet fysiskt och digital. Det kan gälla skyltning eller att
kunna ta sig till Vårbergstoppen.
* Arbetsmöjligheter för funk:tionsnedsatta. I Vårberg ska startas ett
cafe som kan sysselsätta funk:tionsnedsatta vilket rådet ser som
positivt.
* lss: hög kompetens inom lss med en satsning inom
socialpsykiatrin. Personal inom socialpsykiatrin bör ha en viss
utbildning i ämnet. En viktig fråga för rådet är psykisk ohälsa.
Beslutas att Lotta och Axel gör en ny sammanställning för
synpunkter inför kommande work shop.

- Vi går igenom förra årets förslag, vad återstår,
vad ska tilläggas?
- (förra årets förslag delas ut)
Mötet diskuterar vad som behöver läggas till i sin arbetsplan för
rådet. Bland annat:
•

•

•

Stadsdelsförvaltningens projekt Matchedln som är ett tänkt
vara ett lokalt projekt som ska hjälpa funktionsnedsatta som
är utan arbete att få en sysselsättning.
Granskning av vallokal.

Vilket stöd kan kommunen ge till de personer som är
drabbade med psykisk ohälsa av pandemin. I värsta fall kan
det uppstå suicidfall.

Ett förslag till reviderad plan kommer att sändas ut inom rådet.

§ 8. Uppläggning av Work Shop ( Lotta redovisar
Hägersten-Liljeholmens modell).

Rådet diskuterar närvaron av tjänstemän på sina möten.
Funktionshinderrådet i Hägersten-Liljeholmens stadsdel har bland
annat fler träffar bokade inför nämn dens verksamhetsplan 2022.

§ 9. Rapporter
Ingen rapport har inkommit.

§ 10. Övriga frågor
Cykel plan

Rådet fick en fråga från stadsdelsnämnden om att lämna
kompletterande synpunkter på en remiss om stadens cykelplan.
Rådets synpunkter om skyltning, farlig korsning, el-cyklar med
mera har lämnats till stadsdelens handläggare för cykelplanen för
vidarebefordran till nämnden.

Nästa möte
Till nästa möte önskar rådet att förvaltningen ordnar en work-shop
kring nämndens verksarnhetsplan 2022. Vidare att bjuda in någon
kontaktperson för projektet Matchedln.

§ 11. Utvärdering
Ledamöterna gör en utvärdering av dagens möte.

Leo Westerblom
Sekreterare

Leo Westerblom
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

Margareta Jonsson <margJon@hotmail.com>
den 29 september 2021 11 :34
Leo Westerblom
Re: VB: Justerat protokoll 20 sept 2021

Hej Leo!
Jag godkänner härmed detta protokoll.
Hälsningar/Margareta
Skickat från min iPad

29 sep. 2021 kl. 10:34 skrev Leo Westerblom <leo.westcrblom(q)stockholm.se>:

Hej Margareta!
Jag bifogar det protokoll som Axel Otten har godkänt. Jag är tacksam om du kan svara på
detta mejl om att du godkänner det också.
Med vänlig hälsning
Leo Westerblom

Från: Axel Otten <axel.otten@hotmail.com>
Skickat: den 29 september 2021 00:59
Till: Leo Westerblom <leo.westerblom(älstockholm.se>; 'Margareta Jonsson'
<ma rg.jon@hotmail.com>
Ämne: Justerat protokoll 20 sept 2021

Hej!
Här kommer justerat protokoll men några mindre förändringar och förtydliganden när det
gäller besluten.
Hälsningar
Axel
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