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§1

Godkännande av dagordningen, val av justerare, tid för justering
Dagordningen godkändes. Till justerare utsågs ordförande Kerstin
Järneberg och ledamoten Ebba Lundgren. Justering sker torsdag 8 mars.

§2

Anmälan av protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från rådets sammanträde den 30 januari 2012 anmäldes.

§3

Dagens gäst: Stabschef Marie Janemar om stadens program för
kvalitetsutveckling
Förvaltningens stabschef Marie Janemar medverkade för att berätta mer
om stadens program för kvalitetsutveckling, som rådet ansåg var svårt att
sätta sig in i när det remissbehandlades av nämnden hösten 2011.
(Programmet har ännu inte fastställts av kommunfullmäktige.)
Blazena Westerlund gjorde en koppling till ärende nr 6 till nästa nämnd,
brukarundersökningarna (se § 4 nedan), och menade när det gäller
uppföljningar att vi aldrig kommer att få bra svar om vi fortsätter prata
byråkratsvenska. Brukarnas svar ska inte behöva tolkas av personalen – då
utvärderar personalen sig själv, och det är inte bra. Enkäterna måste bli mer
tillgängliga. Dessutom kan även anhöriga och gode män hjälpa till att
skatta och tolka svaren.
Marie Janemar instämde – enheterna behöver också värdera sin verksamhet
på andra sätt. All uppföljning behöver inte heller ske samtidigt, utan olika
moment kan värderas vid olika tillfällen.
Rådet undrade varför enkäterna i så fall inte utvecklas. Kan till exempel de
olika organisationerna få dem i förväg, för att gå igenom och föreslå
förbättringar? Kerstin Järneberg kommer att ta med sig detta till HSO och
Blazena till FUB.
Avdelningschef Per-Ove Mattsson påpekade att förvaltningen fortlöpande
arbetar för att utveckla bättre metoder för att få synpunkter från brukare
som inte kan kommunicera på ”vanligt” sätt. Några exempel på det fick
rådet vid förra mötet, när biträdande enhetschef Marie Melander berättade
hur man arbetar vid Farsta gruppbostäder. Förvaltningen välkomnar fler
idéer från intresseorganisationerna.

§4

Ärenden till nämndsammanträdet den 15 mars 2012
Ärende nr 4: Anläggning av parkväg mellan Magelungsvägen och Ågesta
Broväg i Farsta strand
Rådet tyckte att det är fantastiskt att man på detta sätt får anlägga en
genväg – det är inte vanligt.
Ärende nr 6: Så här tyckte brukarna inom området funktionsnedsättning 2011
Se rådets synpunkter vid § 3 ovan.
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Ärende nr 9: Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på HVB
inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 12: Förslag till utveckling av Gubbängsfältet – yttrande till
idrottsnämnden
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 13: Förslag till detaljplan för del av fastigheten Burmanstorp 1 i
Farsta – yttrande till stadsbyggnadsnämnden
Rådet konstaterade att ärendet inte innehåller någon information om
handikapparkering. När det gäller sophanteringen instämmer rådet i
förvaltningens synpunkter. Eftersom stadens tillgänglighetsmål inte uppnås
i alla delar på grund av den kuperade terrängen anser rådet att detta
antingen måste lösas eller att byggnationen inte ska genomföras.
Ärende nr 14: Förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholms stad –
yttrande till trafik- och renhållningsnämnden
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 17: Rutiner för handläggning av ansökningar enligt LSS
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 18: Kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2012
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 20: Avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli – 31 december 2011
Rådet hade inga synpunkter.
§5

Vilka aktiviteter i verksamhetsplan 2012 ska prioriteras utifrån
stadens program för delaktighet?
I nämndens verksamhetsplan 2012 har tjugoen aktiviteter fastställts för att de
sju målen i stadens program för delaktighet – Stockholm – en stad för alla – ska
uppnås. Rådet har tidigare bestämt sig för att fokusera på aktivitet nr 1 till mål
nr 1, en inventering av förvaltningens lokaler (inklusive arbetsplatser), och har
som ett första led gjort en inventering av Aktivitetshuset Tuben (se även § 7).
Arbetet med den aktiviteten fortsätter, i den arbetsgrupp som rådet har tillsatt
och utifrån ett förslag på ytterligare lokaler att inventera som avdelningschefen
kommer att presentera. Rådet kommer bland annat att titta på allmänna
utrymmen i förvaltningens lokaler på Storforsplan 36-44, plan 11 och 12.
Det bestämdes att man dessutom kommer att arbeta med aktivitet nr 1-3 under
mål nr 2, som handlar om rätt till information och kommunikation utifrån egna
förutsättningar. Den första aktiviteten under detta mål handlar om skyltning och
genomförs i anslutning till lokalinventeringen. Den andra aktiviteten gäller
eventuellt behov av bärbar hörselslinga och den tredje hur förvaltningen
kommunicerar med brukare och allmänhet – lätt att förstå, rätt kanal utifrån
målgrupp.

SID 4 (4)

På förslag från avdelningschefen bestämde rådet att förvaltningens
kommunikationsstrateg bjuds in till ett kommande möte för att berätta hur
förvaltningen arbetar med just kommunikation, utifrån den fastställda
aktiviteten.
§6

Information från förvaltningen och avdelningen för vuxna
Rådets balanslista uppdaterades – se bilaga 1.

§7

Övriga frågor
Rådet har fått ett första svar på sitt brev till Stadsholmen om tillgängligheten vid serveringen på Farsta Gård – se bilaga 2. Förhoppningsvis
återkommer Stadsholmen med ett mer konkret besked senare.
Rådets arbetsgrupp har genomfört en bra och konstruktiv inventering av
tillgängligheten i Aktivitetshuset Tuben. Ett antal mindre brister noterades.
Arbetsgruppen kunde konstatera riktigt bra mätvärden för elektromagnetiska fält i några av rummen. Agneta Hagström tackade för ett mycket
trevligt mottagande och Per-Ove Martinsson tackade rådet för ett värdefullt
samarbete.
Ordförande Kerstin Järneberg berättade att HSO och FUB (intresseorganisation för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) anordnade
ett möte den 4 februari om programmet Stockholm – en stad för alla, med
Riitta-Leena Karlsson, stadens Funktionshinderombudsman. Deltog från
rådet gjorde förutom Kerstin även vice ordföranden Blazena Westerlund.
Efteråt höll FUB ett eget möte för att diskutera hur man kan gå vidare med
programmet.
Kerstin Järneberg har kontaktats om utegymet vid Sköndalsbadet, om att
redskapen är svåra att använda och inte är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. Kerstin kommer att ta upp detta med ordföranden i
idrottsnämndens råd för funktionshinderfrågor.
Meddelades att Ulla Thorslund är föreslagen som ny stadsdelsdirektör i
Hässelby-Vällingby från 1 maj i år.

§8

Nästa sammanträde
Rådets nästa sammanträde hålls tisdag 10 april 2012 kl 15.00-16.30, med
förmöte kl 14.15.

§9

Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

