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Protokoll nr 8 2019.
Rådet för funktionshinderfrågor
Närvarande:
Oscar Erlandsson, Carola Gioti, Lasse Persson, Ragnar Helin, Rickard
Friberg, Inger Widén Cederberg, Lina Hedlund
Frånvarande: Pelle Westlund, Stefan Fagerström
Tidpunkt:
15:30-17:00
Plats:
Kolingen

Sammanträdet öppnas
Val av justerare
Ragnar Helin
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

Anmälan av föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
Ärenden till stadsdelsnämnden den

Södermalms stadsdelsförvaltning
sociala avdelningen, utvecklingsenheten
Medborgarplatsen 25, 8 tr
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508 12 000
stockholm.se

9. Tertialrapport tertial 2 2019
Rådet ställer frågor kring Tertialrapport 2 till Inger,
Verksamhetsområdet stöd och service till funktionshindrade visar
på ett underskott på 2 miljoner. Underskottet beror på insatserna
personlig assistans och boende enligt socialtjänstlagen(SoL).
Rådet poängterar att årsmålet från kommunfullmäktige är lågt satt
på ett av målen:
Andel personer som upplever att de kan påverka insatsen, Kf:s mål
är 78 %) borde det inte vara 100 %.
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Ett annat mål som Rådet anser är ett åtagande och inte en indikator
är:
Andel ärenden som rör barn och unga inom stöd och service till
personer med funktionsnedsättning där det framgår av
dokumentationen om barnet/den unge har tillfrågats om sin åsikt.

Rådet anser att det är ett för defensivt dokument. Det är inte perfekt
allt är inte grönt.
Det finns önskemål från rådet om en högre kunskapsnivå inom
förskolan rörande barn med särskilda behov. En fråga som kan tas
vidare till workshopen om program för delaktighet som sker den 7
november.
10. Parkplan
Ett förbättringsförslag bifogas i separat bilaga till protokollet
rörande Gotlandsparken (nr 34 i planen).
Rådet påpekar att sanden i Fatbursparken inte är tillgänglig för alla.
Rådet påpekar att det bör vara åtgärda de brister som finns så att det
blir tillgängliga parker för alla.
12. Södergårdens verksamhet och däribland Spektrum
Rådet påpekar att Södergården, är inte tillgängligt för
funktionsnedsatta HBTQ personer. Tillgänglighetsinventering av
lokalerna är gjord av sommarjobbarna.
13. Utegym i Vita bergsparken
Rådet poängterar vikten av att tillgänglighet för alla ska beaktas.
Anmälan av balanslista
Program för delaktighet
Det finns fortfarande tid att nominera favoriter till S:t Julian priset
Upphandlingar och verksamhetsövergångar
Magdalenagården går över i egen regi.
Information om inkomna handlingar
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Övriga frågor
Rikard ställer en öppen fråga som inte kräver ett direkt svar av
Inger, Vad är den stora skillnaden mellan statlig och kommunal
verksamhet rörande revisionen?
Flytt av Rådets tider. Rådets möten sker på samma tid
fortsättningsvis.
Lina bjuder in Julian Garcia rörande boendeplanen och
Chef på stadsmiljön till två separata råd under hösten.
Nästa sammanträde
15 oktober
Sammanträdet avslutas

Lasse Persson
Ordförande

Bilagor
Att ta upp i stadsdelsnämnden
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Ragnar Helin
justerare

