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Protokoll nr 9 2020
Rådet för funktionshinderfrågor
Närvarande:
Ragnar Helin, Carola Gioti, Stefan Fagerström, Emilia Bergling och Maria
Klemets Hellberg
Frånvarande:
Oscar Erlandsson, Pelle Westerlund och Rickard Friberg
Tidpunkt:
Kl. 15:30-17:00
Plats:
Skype

Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
Val av justerare
Ragnar Helin
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Anmälan av föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
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Ärenden till stadsdelsnämnden den 26 november
Inga synpunkter eller frågor på ärenden till nämnden.
Program för delaktighet
Rådet har förarbetat underlag om de indikatorer och aktiviteter som
förvaltningen har haft i sitt VP för 2020 utifrån programmet för
delaktighet. Syftet med bearbetningen är att revidera underlaget
inför VP 2021.
Rådet frågar när ett färdigt förslag måste vara klart för att komma
med i förvaltningens/avdelningens VP för 2021. Emilia återkommer
om deadline.
Upphandlingar och verksamhetsövergångar
Upphandlingen om Hammarby och Danvikstulls dagliga
verksamheter pågår. Anbudsgivare lämnar anbud. Innan
förfrågningsunderlaget gick ut skickades det på remiss till
representanter från rådet för funktionshinderfrågor. Utifrån de
inkomna synpunkterna så gjorde förvaltningen följande justeringar:
- Ändrade viktningen i anbudsinbjudan avseende
förhållningssätt och självständighet.
- Punkt 6.4. i kravspecifikationen ”Ansvarig för den dagliga
driften (föreståndare)” kompletterades med en mening
avseende att föreståndaren ska ha sin fysiska placering på
den aktuella verksamheten.
- Under punkt 3.2.4. i kravspecifikationen ”Leverantörens etik
och gemensam värdegrund” byttes ordet ”regelbundet” ut
mot ”systematiskt” i sista meningen.
Information om inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar.
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Övriga frågor
- Covid-19
o Totalt fyra fall med konstaterad Covid-smitta på
förvaltningens gruppbostäder (både på entreprenad
och i egen regi).
o Har inte varit någon kluster-smitta. Har bara varit
enskilda fall.
o Inga beslut om besöksstopp i dagsläget.
o Fråga från rådet: Hur informerar servicebostäderna
sina boende om de nya restriktionerna? Svårare att
informera i servicebostäder än i t.ex. gruppbostäder.
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 Förvaltningen återkommer med svar.
o Fråga från rådet: I corona-tider sker mycket digitalt.
Har alla tillgång till t.ex. surfplattor i sina boenden?
 Förvaltningen har digitala hjälpmedel i alla
boenden som drivs i egen regi. Återkommer
med information om boenden som drivs på
entreprenad.
-

Stadens budget
o Vilka satsningar kommer att göras inom
funktionsnedsättning?
 Förvaltningen återkommer med svar.

-

Ny ledamot i rådet
o Stefan har kontaktat Funktionsrätt Stockholm (som
utser nya ledamöter), men inte fått svar ännu.
Förvaltningen har inte heller fått någon information.

-

Bjud in externa till rådet
o Ska rådet bjuda in avdelningschef för förskolan? Ska
rådet bjuda in nya funktionshindersombudsmannen?
Vi avvaktar den översyn som staden genomför av
råden.

Nästa sammanträde
8 december
Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Stefan Fagerström
Ordförande
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Ragnar Helin
Justerare

