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Protokoll nr 1 2020
Rådet för funktionshinderfrågor
Närvarande:
Stefan Fagerström, Lasse Persson, Carola Gioti, Pelle Westerlund, Oscar
Erlandsson, Ragnar Helin, Emilia Bergling
Meddelat frånvaro:
Rickard Friberg, Maria Klemets Hellberg
Tidpunkt:
Kl. 15:30-17:00
Plats:
Linnésalen, plan 8, Göta Ark

Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
Val av justerare
Carola Gioti
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Anmälan av föregående protokoll
Justerat och klart
Södermalms stadsdelsförvaltning
sociala avdelningen, utvecklingsenheten
Medborgarplatsen 25, 8 tr
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508 12 000
stockholm.se
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Ärenden till stadsdelsnämnden den 30 januari
Inga frågor eller synpunkter
-

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
o Inga frågor eller synpunkter

Program för delaktighet
- Förarbete inför workshop 22 januari
o Rådet har förberett ett underlag inför workshopen.
Stefan skickar underlaget till Emilia. Diskussion om
underlaget för eventuella tillägg.
Upphandlingar och verksamhetsövergångar
Emilia informerar om att det är uppföljning av ett avtal på gång.
Mer information kommer vid nästa råd.
Information om inkomna handlingar
Ragnar har skickat Synapsen digitalt. Bifogas som bilaga.
Övriga frågor
- Information om tillgänglighetsinventeringen som
sommarjobbarna gör
o Hur förvaltningen kommer att göra med
tillgänglighetsinventering 2020 återstår att besluta
om. I och med att avdelningschefen är ny har frågat
inte hunnit diskuteras och beslutas om än. Rådet
informeras när beslut har tagits.
o Oavsett tillgänglighetsinventering så har ungdomar
med funktionsnedsättningar möjlighet att ansökan
om sommarjobb.
 Överenskommet att stadsdelsförvaltningen
och rådet tar fram ett anpassat
informationsmaterial till ungdomar med
funktionsnedsättning. Emilia skickar ett
förslag som rådet kan tycka till om.
 Förslag på förbättringar
 Bilden – mer överensstämmande med
målgruppen
 Att det framkommer vilken
kompetens ungdomarna behöver ha
och vilket stöd som de kan få. Det är
viktigt för att de ska våga söka.
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Nästa sammanträde
- 11 februari
Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Stefan Fagerström
Ordförande

Rådet för funktionshinderfrågor

Carola Gioti
Justerare

