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Två teckentolkar.
Leo Westerblom sekreterare.
§ 1 Mötets öppnande

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.

§ 2 Presentationsrunda

Alla i rådet är samlade till dagens möte. Under§ 6 deltar Andreas
Thorstensson och Fredrik Israelsson Bard.
§ 3 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner den utsända dagordningen med vissa tillägg.
§ 4 Val av justerare
Mötets ordförande Axel Otten och ledamoten Mikael Erdefelt väljs
till att justera dagens protokoll.
§ 5 Föregående protokoll
Rådet godkänner föregående protokoll och lägger det till
handlingarna.
§ 6 Information från förvaltningen
Andreas Thorstensson informerar om läget med smittspridning på
Sätra vård- och omsorgsboenden och hemtjänsten.

Det är ett ansträngt läge. En ny organisation för rekrytering av
personal till vården har startat igen. För personal som arbetar inom
området LSS har Andreas Thorstensson avstämning med sina chefer
och har funnit att förvaltningen har kontroll. Ingen har behövt åka
till sjukhus.

Policy för möte i förvaltningen är att förvaltningen ska ha digitala
möten. Om de som ska ha mötet bedömer det som att man behöver
ha mötena fysiskt så får de ha fysiska möten.

Funktionshinderrådet är angelägen om att projektet Matchedln
kommer igång och att rådet får veta mer om sin roll i projektet.
Stefan Tengman som arbetar med projektet har tidigare besökt
rådet. Andreas Thorstensson mejlar hans kontaktuppgifter till Lotta
Rosenström vilken i sin tur kan kontakta Stefan Tengman för att
diskutera rådets samarbete med projektet.

Andreas Thorstensson informerar för övrigt om att planerna på en
funktionshinderfestival för tillfället inte är aktuella med tanke på
smittspridningen av Covid-19. Vidare informerar han om flera
medarbetare inom vård och omsorgen ser ett behov av att kunna ge
stöd till sina brukare med att kunna använda sig av digitala tjänster.
En IT-fixare har anställts för att stötta personal och för att hjälpa
brukare med IT-användande. Två personer kommer att anställas för
att vara IT-fixaren behjälplig med hans IT-arbete.

Fredrik Israelsson Bard, som är förvaltningens nyanställde IT
fixare, deltar på dagens samm anträde. Han informerar om att han
för närvarande planerar hur han ska arbeta med sina IT-frågor. Han
vill få synpunkter och förslag från funktionshindersrådet om vad
rådet ser skulle kunna vara till nytta med en sådan tjänst. Han vill
avdramatisera och ta bort rädslan för digitalt användande genom att
utbilda personal som i sin tur sedan kan utbilda sina kollegor och
medborgare.
Rådet framför bland annat att många personer med intellektuella
funkt ionsnedsättningar inte har råd att skaffa sig dator eller mobil.
Fredrik noterar synpunkterna från rådet. På önskemål från rådet
skickar han sina kontaktuppgifter och en guide om hur man
använder Teams. Rådet kan kontakta honom om man har problem
med den digitala tekniken.
§ 7 Aktuella frågor på kommande nämndsammanträde

Stadsdelsnämnden har sammanträde den 2022-01-27. Rådet lämnar
inga synpunkter på sammanträdets ärenden.
§ 8 Särskilda frågor till detta möte
- Presentation av adjungerad till rådet.

Rådet har tidigare beslutat om att ha möten fysiskt och att adjungera
en funktionshindrad. Därefter beslutade rådet sig för att ha
sammanträden digitalt. Den adjungerade kan inte delta digitalt så
rådet beslutar sig för att skjuta på punkten till att rådet kan ha
fysiska möten igen.

- Lägesrapport om arbetsgrupper inkl. samarbete med MatchedlN

Rådet diskuterar läget inom sina arbetsgrupper. Projektledaren
Vilde Stampe på förvaltningens avdelning stadsmiljö har skickat en
förfrågan till rådet om ett projekt, Mälardalstunneln. Tunneln ska gå
mellan Skärholmen och Mälarhöjden. Arbetsgruppen för
tillgänglighet vill veta mer om Mälardalstunneln. Rådets sekreterare
skickar Vilde Stampes kontaktuppgifter till Stig-Joeran Samuelsson
som kontaktar projektledaren och ber om att få material om tunneln.
Vilde Stampe bjuds in till kommande sammanträde för dialog.
- Samarbete med pensionärsrådet

Nämndens pensionärsråd har tillsammans med funktionshinderrådet
fått frågan om deltagande i projektet Mälardalstunneln. Eventuellt
kan ett samarbete mellan råden komma till stånd i ärendet.

- Uppföljning arbetsplan.

Lotta Rosenström informerar om att hon följer upp material som
förvaltningen publicerar. Hon önskar att förvaltningen bildar en
testgrupp med personer med funktionshinder som granskar
materialet.

- Vallokaler.

Rådet kommer att inventera vallokaler och har fått en preliminär
lista. Frågan bordläggs till att välnämndens lista har fastställts.
-rutiner kring justering av protokoll och remisser

Rådets protokoll skickas efter sammanträde till ordföranden för
sammanträdet för justering varefter ordföranden skickar protokollet
till den som rådet valt att justerar protokollet förutom honom.
Anette Rosing jämte Axel Otten bedömer vilka av remisserna, som
ställts till rådet, som rådet ska besvara.

- Nästa sammanträde i rådet

Lotta Rosenström kontaktar vänsterpartiets gruppledare i nämnden
för att bjuda in av två av politikerna till klockan 11.00. Politikernas
mejladresser lämnas till sekreteraren som ordnar med en inbjudan
av dem digitalt i Teams.
§ 9 Skrivelser och rapporter

Januari månads program för Skärholmens stödenhet med
aktivitetscenter har skickats ut till rådet.
§ 10 Post till rådet

Sekreteraren har fått en broschyr om tillgänglighetsanpassning av
badplatser och marinor. Broschyren är ställd till rådet och den
skickas till Stig-Joeran Samuelsson som bedömer om broschyren
ska sändas till alla i rådet.
Rådet får remisser ställda till nämnden för kännedom och eventuella
yttranden. Två sådana remisser; framkomlighetsstrategi respektive
om Spårvagn syd ser rådet som intressanta ur

funktionshinderperspektiv. Stig-Joeran Samuelsson och Karin Rask
konfererar efter mötet om rådet ska yttra sig om remisserna.
§ 11 Punkter till nästa möte

Rådet sammanträder 11 februari, och kommande punkter föreslås
vara:
- Arbetsgrupper
- Dialog med inbjuden Vilde Stampe (Stadsmiljö)

- Uppföljning av deltagande i MatchedIN.
- Uppföljning av IT-projekt.

-Aktuella svar på remisser

-Dialog med representanter för (V) i stadsdelsnämnden
§ 12 Mötet avslutas
Rådets ledamöter gör en utvärdering av dagens möte. Bland annat
finner rådet att förvaltningens satsning på en IT-fixare är positiv.

Leo Westerblom
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

mikael Erdefelt < mikael_erdefelt@hotmail.com>
den 31 januari 2022 18:29
Leo Westerblom
Re: Justerat protokoll för Funkråd.

Hej Leo
Jag godkänner ändringarna

Skaffa Outlook för Android

From: Leo Westerblom <leo.westerblom@stockholm.se>
Sent: Monday, January 31, 2022 1:23:02 PM
To: Mikael Erdefelt <> (mikael_erdefelt@hotmail.com) <mikael_erdefelt@hotmail.com>
Subject: VB: Justerat protokoll för Funkråd.

Hej Mikael!
Jag bifogar protokoll som är justerat av Axel Otten. Kan du godkänna hans ändringar så vore jag tacksam
om du mejlar mig så snart det går genom att till exempel svara på detta mejl. Jag tänkte skicka ut
protokollet med kallelsen till kommande möte inom kort.
Med vänlig hälsning
Leo Westerblom
Från: Axel Otten <axel.otten@hotmail.com>
Skickat: den 28 januari 2022 16:20

Till: Leo Westerblom <leo.westerblom@stockholm.se>; 'Mikael Erdefelt' <mikael_erdefelt@hotmail.com>
Ämne: Justerat protokoll för Funkråd.

Hej Leo!
Här kommer protokollet efter vissa ändringar från mig. Har Mikael inga invändningar kan du skicka det
vidare till alla.
Ha det gott!
Axel

