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Rådet för funktionshinderfrågor
Närvarande:
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Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
Val av justerare
Ragnar Helin
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Anmälan av föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
Södermalms stadsdelsförvaltning
sociala avdelningen, utvecklingsenheten
Medborgarplatsen 25, 8 tr
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508 12 000
stockholm.se

Ärenden till stadsdelsnämnden den 25 mars
- 4. Månadsrapport
o Svårprognosticerat på grund av att ekonomin
påverkas av pandemin.
o Förvaltningen har en god ekonomi för året.
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-

5. Boendeplan för äldre 2022 med utblick mot 2040
o Ett lägre antal inskrivna på vård- och
omsorgsboenden, vad beror det på?
 Många tackar nej till platser för att de inte
vågar flytta in på grund av pandemin.

-

6. Boendeplan för särskilt boende för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2021– 2031
o Vad blir konsekvensen av att byggnation inte
kommer möta det prognosticerade behovet?
 Erbjuda utanför staden
o Vid nybyggnationer inom stadsdelsområdet framför
förvaltningen alltid intresse av boenden med särskilt
stöd. Det inte alltid det blir något till exempel på
grund av att hyreskostnaderna skjuter iväg eller att
bygget inte blir av.

-

25. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
kvartal 4 2020
o Bra att det står varför besluten inte har verkställts.

Program för delaktighet
- På föregående möte beslutade rådet att se över de
aktiviteter/indikatorer som är inlagda i förvaltningens/
enheternas VP för 2021 och fundera över vilka de vill sätt
ett särskilt fokus på genom att lyfta på kommande
rådsmöten. Detta är inte gjort än och frågan bordläggs.
-

Återkoppling utifrån förvaltningens rapportering i T1
kommer på rådet den 18 maj. Då lyfts även några goda
exempel från verksamheterna.

Upphandlingar och verksamhetsövergångar
- Nämnden har fattat beslut om att påbörja en ny upphandling
för Maria ungdomsklubb (MUK). Förvaltningen har
påbörjat arbetet.
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Information om inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar.

Övriga frågor
- Flytt till Virkesvägen
o Följer planeringen. Flyttlasset beräknas gå under
påskhelgen.
o Ska rådet besöka när bygget är klart? Förvaltningen
är restriktiv med alla besök på grund av pandemin.
Rådet är välkomna när restriktionerna tillåter det.
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-

Vaccination
o Hur ser det ut för Södermalm?
 Förvaltningen har ingen statistik för hur det
ser ut på Södermalm, bara övergripande för
staden. Informationen kommer från LSShälsan.
 Ungefär hälften av alla i staden som
bor på boende med särskilt stöd har
fått sin första vaccinationsdos.
 Tillgången på vaccin fördröjer
vaccineringen.

-

Sommarjobb
o Ansökningsperioden har precis gått ut.
o När ungdomarna ansöker kan de ange om de har
behov av särskilt stöd. Förvaltningen tar hänsyn till
det när arbetsuppgifterna fördelas.
o Har varit tekniskt problem vid
ansökningsförfarandet. Förvaltningen kan inte
påverka stadens ansökningssystem, men tar med
frågan om hur konsekvenserna av de tekniska
problemen ska hanteras.

-

Bjuda in politiker till aprilrådet
o Rådet vill gärna bjuda in ordförande och vise
ordförande.
 Helst vill rådet träffa de fysiskt, i så fall bra
att skjuta på inbjudan till efter sommaren.
 Förvaltningen frågar om de vill komma till
något av kommande råd.
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Nästa sammanträde
- 13 april

Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Stefan Fagerström
Ordförande
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Ragnar Helin
Justerare

