Råd för funktionshinderfrågor
vid idrottsnämnden och Stockholm
Globe Arena Fastigheter AB

Tid

Onsdagen den 9 december 2020
kl. 14:00 – 15:02

Plats

Skype-möte
Justerat 2020-12-11

_________________
Dolores Back

_________________
Teresa Melin

Närvarande ledamöter:
Dolores Back, ordförande – Neuroförbundet Stockholm
Jan Delvert, ledamot – Storstockholms lokalförening av
Personskadeförbundet (RTP)
Robin Slätt, ledamot – Föreningen för Hörselskadade och Döva
Barn med Familjer (FHDBF)
Boris Samuelsson, ledamot - Synskadades Riksförbund (SRF)
Eva Söderbärj, vice ordförande – För barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning (FUB Stockholm)
Teresa Melin, ledamot – Astma- och Allergiföreningen i Stockholm
Claudio Palacios, ledamot - Delaktighet, Handlingskraft,
Rörelsefrihet – Stockholmsavdelningen (DHR)

Närvarande förvaltningen:
Marie Norrberg, rådssekreterare
Marina Högland, förvaltningsdirektör §§ 1-7
Karin Olsson Sandberg, Samordnare Strategiska staben § 5

Dagordning

§ 1.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 2.
Val av protokollsjusterare
Ordförande Dolores Back tillsammans med Teresa Melin utsågs att
justera protokollet.

§ 3.
Föregående protokoll
Protokoll nr 3 från funktionshinderrådet vid idrottsnämnden fört den
14 oktober 2020 godkändes.
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§ 4.
Inkomna remisser
Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023.
Rådet beslutade att ha ett möte den 11 januari 2021 för att
diskutera sina synpunkter på remissen.
Rådssekreterare Marie Norrberg samordnar mötet för rådets skull.

§ 5.
Dragning om MTC (Motorik- och träningscenter) –
Karin Olsson Sandberg – Samordnare strategiska staben.
Karin informerade om MTC som är en avdelning på habiliteringen
på Rosenlunds sjukhus, vars målgrupp är personer med
rörelsenedsättning. Samarbetet med MTC, dåvarande Puffa
Träningscenter, startade 2012 då deras patienter efterfrågade
vilken simhall de kunde besöka samt vilka hjälpmedel som fanns
att tillgå på respektive anläggning.
Under arbetets gång har en snabbguide över den fysiska
tillgängligheten över stadens simhallar tagits fram. Även en
snabbguide över fysisk tillgänglighet på stadens
utomhusbassänger har tagits fram under 2020.
För att kunna möta MTC:s patienter startades ett samarbete mellan
idrottsförvaltningen och MTC där träningsgrupper skapades på
plats på träningscentret. Dessa grupper flyttade sedan till olika
simhallar i förhållande till var personerna i fråga var bosatta, för att
kunna skapa den trygghet som dessa personer är i behov av. För
att möjliggöra bättre träningsmöjligheter för personer med
rörelsenedsättning har förvaltningen köpt in hjälpredskap som ska
kunna användas vid träningsmaskinerna som finns i simhallarnas
gym.
Rådssekreterare Marie Norrberg ser till att snabbguiderna över de
fysiska tillgängligheterna över stadens simhallar skickas ut till
funktionshinderrådet.
Karin informerade om Fritid för alla som är ett nätverk i Stockholms
stad mellan fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar som
arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter så att alla mellan 7-25 år
med funktionsnedsättning får möjlighet till en aktiv fritid. Sedan
Corona bröt ut har de fysiska träffarna inte varit möjliga att
genomföra, vilket varit svårt för många unga. Detta ledde till att
digitala lösningar vidareutvecklades i form av bland annat digitala
julkalendrar och kulturaktiviteter. De digitala lösningarna har lett till
att nätverket har nått ut till fler ungdomar med funktionsnedsättning
än när det var öppet fysiskt.
Karin informerade även om Fritidsnätet som är en websida där
Stockholms stad tillsammans med 21 kommuner samlar
fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning. Från i
år är websidan uppdaterad och tillgänglighetsanpassad.
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§ 6.
Funktionshinderrådets mötestider för 2021
Rådet beslutade om sammanträdestider för 2021 enligt nedan.
10 februari – kl 14:00-16:00
3 mars – kl 14:00-16:00
21 april – kl 14:00-16:00
31 maj kl 13:00-15:00 – Gemensamt möte med
fastighetsnämndens funktionshinderråd
16 juni – kl 14:00-16:00
22 september – kl 14:00-16:00
20 oktober – kl 14:00-16:00
17 november 14:00-16:00
8 december – kl 14:00-16:00
§ 7.
Bevakningslistan
Rådet gick igenom bevakningslistan som uppdaterades med
aktuell information.

§ 8.
Övrigt
Stockholms stad har bjudit in alla funktionshinderrådsledamöter till
två webinarium via Funktionsrätt Stockholms stads kansli. Mötena
är arvodesgrundande. Jan Delvert deltog den 3 december. Dolores
Back, Eva Söderbärj samt Jan Delvert deltog den 9 december.
Förvaltningsdirektören Marina Högland informerade om nuläget
och det delegationsbeslut som fattades om att stänga stadens simoch idrottsanläggningar. Beslutet var en viktig åtgärd pga den
ökade smittspridningen i Stockholm. Anläggningarna håller öppet
för barn och unga, skolverksamhet samt elitverksamhet.
Förvaltningen har gjort en särskild insats för barn med särskilda
behov som inte kan träna inom ramen för föreningslivet, genom att
låta dessa barn komma till Beckomberga sim- och idrottshall för att
simma där.

Vid protokollet
Marie Norrberg
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