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PROTOKOLL

PROTOKOLL 8/2012.
RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
Justerat 18/10 2012
.....................................
Rickard Friberg

…………………………
Lasse Persson

Datum: Tisdag den 16 oktober 2012
Klockan: 16.30-18.30.
Plats: Södermalms stadsdelsförvaltning, Göta Ark 8 tr, Linnésalen
Närvarande
Rickard Friberg
Ken Gammelgård
Gunilla Göran
Andreas Persson
Lasse Persson

HSO/RBU
DHR, från § 5
HSO/R
HSO/ÅSS
HSO/NHR

Anmält förhinder
Kajsa Hasselström Schmidt
Berit Hinderson

HSO/FUB
HSO/FHLIS

Övriga närvarande
Mats Christenson
Hanna Jakhammer
Erik Andersson Vidalve
Kjell Carlsson

Stadsmiljösekreterare
Chef, beställarenheten för vuxna
Biträdande chef, beställarenheten för vuxna
Sekreterare

§ 1
Sammanträdets öppnande
Vice ordförande Rickard Friberg hälsade rådets ledamöter välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.

§ 2
Val av justerare
Lasse Persson utsågs jämte mötesordföranden att justera dagens protokoll.
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§ 3
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 4
Anmälan av justerat protokoll
Justerat protokoll nr 7/2012 från den 18 september 2012 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5
Ärenden till stadsdelsnämnden den 25 oktober
12. Månadsrapport
Ärendet utsänds senare.
14.
Verksamhetsuppföljning av Klubb Reimersholme, Reimersholmes dagliga
verksamhet, Malmens grupp- och servicebostäder och Södermalms assistans
Kjell Carlsson redogjorde kortfattat för ärendet. På rådets sammanträde den 4 december
kommer sociala avdelningen att presentera hur man kommer att arbeta med
verksamhetsuppföljningar från och med år 2013.
20.
Medborgarförslag - Lokaler för kultur - och föreningsliv i Hammarby Sjöstad
Mats Christenson redogjorde för ärendet.
Rådet poängterar vikten av att offentliga lokaler måste vara tillgängliga och användbara för alla
människor.
25.
Den gröna promenadstaden
Ärendet utsänds senare.
27.
Förslag till Parkeringsplan
Mats Christenson redogjorde för ärendet.
Rådet instämmer i vad förvaltningen betonar i sitt remissvar, att behoven för personer med
funktionsnedsättning noga bevakas vid genomförande av planens alla delar.
28.
Remiss om motion av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (s) om nya samlingslokaler,
ett Folkets Hus, i Hammarby Sjöstad
Mats Christenson redogjorde för ärendet.
Rådet poängterar vikten av att offentliga lokaler måste vara tillgängliga och användbara för alla
människor.
31.
Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar
Lades till handlingarna.
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35.
Anmälan av balanslista
Lades till handlingarna.
På stadsdelens hemsida med adress www.insyn.stockholm.se/sodermalm finns föredragningslista
med handlingar i samtliga ärenden som behandlas på nämndens sammanträde.

§ 6
Förvaltningens samverkan med rådet inför VP 2013
I anslutning till rådets sammanträde den 13 november kommer förvaltningen och rådet att ha en
gemensam planering och uppföljning av aktiviteter i programmet för delaktighet.
Förvaltningsledning, avdelningscontrollers, enhetschef för stödenheten och stadsmiljösekreterare
kommer att närvara från förvaltningen.
Majoritetens budgetförslag 2013 finns på Stockholms stads hemsida med adress
http://www.stockholm.se

§ 7
Sociala avdelningens organisation
Hanna Jakhammer och Erik Andersson Vidalve presenterade beställarenheten för vuxna. I maj
månad 2013 frångick enheten modellen att varje handläggare har ansvar för ett visst antal personer.
Istället arbetar biståndshandläggarna i två grupper med gemensamt ansvar för ett antal personer.
Personer med insats i form av boende tillhör boendegruppen, övriga tillhör hemmagruppen. Tre
handläggare arbetar i boendegruppen, sju i hemmagruppen. Syftet med förändringen är att uppnå en
bättre kontinuitet. Handläggarnas telefontid 9.00–10.30. har tagits bort, istället har enheten en
gemensam grupptelefon som är bemannad 9.00–15.00. vardagar.
Rådet påpekade vikten av att utvärdera och mäta resultat för att uppnå både objektiva och
subjektiva förbättringar, i synnerhet som den sociala avdelningen sista året genomgått en så pass
omfattande omorganisering. Rådet tar gärna del av dessa resultat framöver.

§ 8
Förvaltningsinformation
Kjell Carlsson informerade att förvaltningen i samråd med entreprenören Attendo LSS AB beslutat
att avveckla en lokal på Drakenbergsgatan 39 som tillhör Zinkensdamms dagliga verksamhet.
Skälet är att fastigheten där lokalen är belägen står inför ett stambyte och att lokalen är trång och
svår att använda för personer som har rullstol eller andra hjälpmedel. De åtta deltagarna i
verksamheten kommer att erbjudas daglig verksamhet i någon av Attendos andra verksamheter på
Södermalm.
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§ 9
Information om inkomna handlingar
Följande har inkommit till rådet
 Funktionshinderinspektörernas rapport om boendestöd. Delas till rådets ledamöter
 Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2012. Delas till rådets ledamöter
 Protokoll nr 6/2012 KS råd för funktionshinderfrågor. Delas till rådets ledamöter
 Remiss. Förtydligande av valfrihetssystem. Delas till rådets ledamöter
 Brev från funktionshinderombudsmannen Riitta-Leena Karlsson med uppmaning till
stadsdelsnämndernas råd att tipsa om vinnare till S:t Julianpriset 2012.

§ 10
Övriga frågor
---

§ 11
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är tisdag den 13 november kl. 15.00–19.00. Planeringsmöte med förvaltningen
kl. 15.00–18.00. Ordinarie sammanträde kl. 18.00–19.00.

§ 12
Sammanträdet avslutas
Vice ordförande Rickard Friberg förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Kjell Carlsson

