Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Råd för funktionshinderfrågor

Protokoll
Sida 1 (4)
2016-03-17

Protokoll från sammanträde med
Rinkeby-Kista råd för funktionshinderfrågor den 10 mars 2016.
Närvarande:
Ledamöter
Karin Lansky, ordförande, HSO/FUB
Pia Olsson, vice ordförande, HSO/RSMH
Nan Berntsson, DHR
Avraam Lazaridis, HSO/R
Sven Hallberg, HSO/ÅSS
Göran Gustavsson, SRF
Tjänstemän:
Ulrika Axelsson, verksamhetsområdeschef inom socialtjänst vuxna.
Sekreterare

Ellinor Forssmed-Östh
Datum för justering:
Justeras:

Karin Lansky, ordförande

Pia Olsson, vice ordförande
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§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande Karin Lansky, hälsade alla välkomna och
öppnade dagens sammanträde.
§2
Fastställande av dagordning
Dagordningen ändrades på grund av två återbud. Dels
från Johanna Rydén, Shopping Centre Manager för
Kista Galleria och dels från Gunnar Hörnfeldt, avdelningschef för lokal, IT och miljö.
§3
Anmälan av föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 18 februari 2016,
justerades vid dagens sammanträde.
§4
Fastställa tid för justering av protokoll
Rådet utsåg ordförande Karin Lansky och vice ordförande Pia Olsson till att justera dagens protokoll, vid
sammanträdet den 7 april 2016.
§5
Förvaltningsinformation
 Ulrika Axelsson informerade om att planering
för uppförande av servicebostäder, enligt LSS,
pågår i Rinkeby på Rinkeby Terrassen. Bygg
Vesta är byggherre och det planeras för 12 lägenheter totalt i två hus. 6 lägenheter i varje
hus. Servicebostäder kommer att saknas, särskilt för målgruppen med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Servicebostäderna beräknas vara klara under 2017.
 Fem enheter inom Olivia Omsorg har följts
upp under årets första månader. Dokumentation av uppföljningarna pågår och kommer att
redovisas till nämnden den 19 maj.
 Ett arbete pågår med att ta fram en gemensam
värdegrund inom förvaltningens alla verksamheter. Alla medarbetare deltar under våren med
att ta fram värdeord, därefter kommer förvalt-
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ningsledningen att utse de värdeord som ska
vara ledstjärna för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren 2017.
 Ulrika informerade vidare om förvaltningens
pågående arbete med fleråringen, 2017, 2018
och 2019. I denna lyfts bland annat behovet av
bostäder till målgrupperna inom LSS och SoL.
 En motion om ändrade riktlinjer för ledsagning, har kommit till verksamhetsområdets
kännedom med mycket kort varsel. Motionen
delades ut till ledamöterna i rådet. Synpunkter
tas upp under punkten övrigt.
 Pia Enhage, ersätter Ellinor som sekreterare
från juni 2016. Hon kommer att närvara vid rådets sammanträde den 7 april.
§6
Ärenden till nämnden-SDN 2016-03-19
Inga ärenden togs upp.
§7
Genomgång av svar på frågor från ledningen
för Kista galleria.
Johanna Rydén, Shopping Centre Manager för Kista
Galleria var inbjuden till dagens sammanträde med
rådet, men hade ingen möjlighet att närvara. Rådet
sammanställde ett antal frågor vid sammanträdet den
18 mars som tidigare skickats ut till Johanna Rydén
för kännedom. Johanna svarade på rådets frågor via
mejl och bad dem ta upp och diskutera hennes svar
vid dagens sammanträde och sedan återkoppla till
henne. Frågor, svar och återkoppling biläggs protokollet.
§8
Information/dialog med förvaltningens lokalavdelning.
Gunnar Hörnfeldt, avdelningschef för lokal-IT och
miljöfrågor, lämnade återbud till dagens sammanträde.
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Nan informerade om ett farthinder, som inte är uppmärkt på något sätt. Det ligger på gångvägen, mellan
Husby och Kista, vid Kvarnbackaskolan. Hindret
syns inte och den som kommer på cykel eller permobil kan ramla och skada sig. Ellinor tar med frågan
till lokalavdelningen för information.
§9
Information och rapporter från rådets ledamöter.
Pia informerade kort från en intressant utbildning
som hon deltagit i under förmiddagen. Det var professor Claes-Göran Östensson, från Karolinska Institutet som föreläste om psykiatri, diabetes och metabolt syndrom.
§ 10
Övriga frågor
Motionen om ändrade riktlinjer för ledsagning diskuterades. Göran framförde att man brukar ansöka om
färdtjänst för att ta sig till och från arbetet. Ledsagning är främst till för fritidsaktiviterer.
§ 11
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde i rådet sker den 7 april 2016,
klockan 13:30 – 15:30.
§ 12
Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla och avslutade sammanträdet.
_______________

