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Protokoll nr 6 2021
Rådet för funktionshinderfrågor
Närvarande:
Carola Gioti, Oscar Erlandsson, Ragnar Helin, Maria Klemets Hellberg,
Richard Friberg, Lina Hedlund
Frånvarande: Pelle Westerlund, Stefan Fagerström
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.
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Ärenden till stadsdelsnämnden den 17juni
Månadsrapport för maj:
Vaccination pågår enligt plan. De brukare inom stadsdelen som har
tackat ja till vaccin har fått vaccin.
Turbundna resor ökar vilket är positivt då fler personer åker till sina
dagliga verksamheter. Försörjningsstöd har inga ökade kostnader
utifrån pandemiläget.
7. Utifrån revisorernas årsrapport gällande utbetalningar av
personlig assistans ökar förvaltningen kontroll över ex. rapporterade
timmar, folkbokföring m.m. för att säkerställa att rätt underlag
inkommer från utförare av insatsen.
27. Förskoleundersökningen 2021, Rådet saknar
funktionshinderperspektivet i rapporten. Förvaltningen tar med sig
frågan till förskolenheten och återkommer med svar på nästa möte.
Program för delaktighet
Vilka aktiviteter/indikatorer som är inlagda i förvaltningens/
enheternas VP för 2021 vill rådet sätta ett särskilt fokus på genom
att lyfta på kommande rådsmöten.
Förvaltningen föreslår utveckling av arbetssätt med
verksamhetsplanering tillsammans med rådet, dels för verksamheter
i egen regi men även på nämndnivå.
Upphandlingar och verksamhetsövergångar
Maria Ungdomsklubb, Rådet har tagit del av förfrågningsunderlaget
via remiss.
Information om inkomna handlingar
Inga handlingar har inkommit
Övriga frågor
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Vidare information från förvaltningen om medel som förvaltningen
har avsatt för att göravärdeskapande aktiviteter under 2021 som
togs upp på föregående råd.
Det har nu inkommit ett förslag från en förening, Kristinehovs
malmgård som har sökt bidrag för att erbjuda kulturevenemang i
form av konserter och annan underhållning där artisterna ska ha
någon form av funktionsnedsättning. I nuläget pågår kontroller av
föreningen som även fått visst bidrag från kulturförvaltningen som
använts för möblering. All aktivitet kommer att ske å smittsäkert
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sätt. Rådet tycker att det var en mycket god idé och vill skicka med
att de ser det angeläget att det finns en RVC toalett och att ett
program av aktiviteter redovisas samt att utvärdering genomförs.
Rådet poängterar att det är viktigt att verksamheten är tillgänglig.
Enhetschefen för utförarverksamheten kommer att undersöka om
det finns möjlighet att ha aktiviteter utifrån ett hälsoperspektiv i
förvaltningen egna verksamheter.
Rådet lyfter frågan kring planering av gruppbostäder och att
förvaltningen tackat nej till en gruppbostad i Persikan.
Förvaltningen tydliggör att kostnadsbilden för gruppbostäder ofta
hamnar på en väldigt hög nivå vilket kan bli avgörande i beslut.
Dock har förvaltningen sedan 2019 inte tackat nej till någon
bostadsplanering inom LSS. I dagsläget finns planering för 19
bostäder inom LSS, i Persikan och Fikonet.
FUB har fått information att man inte får fortsatta insatser,
exempelvis korttidsboende under Pandemi om insatsen har varit
vilande vilket är oroande. Förvaltningen tydliggör att inte några
insatser avslutats på grund av pandemin.
S:t Julian priset, Tipsa om vinnare, sista dagen för tips är den 3
oktober.
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=75d6d9e1b9e0-41b4-b6c6-a951c45f656a
Nästa sammanträde
17 augusti
Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Oscar Erlandsson
Ordförande
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Ragnar Helin
Justerare

