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Rådet för funktionshinderfrågor
Närvarande:
Stefan Fagerström, Carola Gioti, Ragnar Helin, Oscar Erlandsson,
Mats Fors, Lina Hedlund

Meddelat frånvaro:
Maria Klemets Hellberg
Tidpunkt:
Kl. 15:30-17:00
Plats:
Digitalt möte via Skype

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
Virkesvägen 3, 8 tr
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508 12 000
stockholm.se

Ärenden till stadsdelsnämnden den 22 april
-

Pandemistatus, Vaccinationen flyter på som den ska enligt
plan. Alla inom LSS gruppbostäderna har fått minst en dos i
dagsläget.
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10. Underlag för budget 2022
Har man på Södermalm diskuterat att det blir fler äldre och
är det i så fall optimalt att bo på en gruppbostad. FUB:s
projekt ”Åldern har sin rätt” har sett att det fungerat bra i
kommuner där man haft ”LSS-avdelning” i anslutning till
traditionellt äldreboende, och det kan vara ett mer
funktionellt alternativ än att bo kvar i gruppbostad livet ut.
Förvaltningen kommer ta reda på mer om vi har den typen
av LSS-avdelningar och återkomma med svar.
Någon kompensation när personer slutat på daglig
verksamhet och bor på gruppbostad utgår inte utan det ska
lösas inom gruppbostaden.
FUB har fått information att man inte får fortsatta insatser,
såsom exempelvis korttidsboende under Pandemi om den
har varit vilande vilket är oroande. De har inte kommit
någon sådan information från Södermalm poängterar Stefan.
Rådet undrar hur utvecklande av digital teknik och då främst
kompetensen hos medarbetare på gruppbostad ser ut på
Södermalm. Mats återkommer med svar på frågan vid ett
senare Råd under våren.
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
-
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Hammarby dagliga verksamhet går över till Bräcke diakoni
den1 maj.

Information om inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar.
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Övriga frågor
-

Sparkcyklar, samma problem som tidigare år. De är överallt.
Ett stort problem. Lina lyfter frågan med Astrid Thornberg,
funktionshindersombudsman.

-

Flytt till Virkesvägen. Hur trivs ni på Virkesvägen?
Är lokalerna tillgängliga? Lokalerna är fina, rummen är
Rymliga och ljusa. Alla plan i huset är ännu inte
inflyttningsklara så det är svårt att säga i dagsläget hur
tillgängligheten i och utanför förvaltningshuset kommer att
se ut.

-

Bjuda in politiker till rådet
Maria Klemets Hellberg har pratat med stadsdirektör AnnChristine Jenvén om att bjuda in nämnden till en fysisk träff
med Rådet. Det är bra att skjuta på inbjudan till efter
sommaren då vi vet hur pandemi restriktionerna ser ut till
hösten.

Nästa sammanträde
-

18 maj

Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Stefan Fagerström
Ordförande
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Ragnar Helin
Justerare

