Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2014
Sida 1 (4)
2014-08-19

Protokoll nr 6/2014.
Rådet för funktionshinderfrågor
Justerat 21/8 2014

Rickard Friberg

Håkan Jarmar

Närvarande:

Rolf Brewitz
Stefan Fagerström
Rickard Friberg
Britt Marie Färm
Håkan Jarmar
Lasse Persson

HSO/Hjärnkraft
HSO/FUB
HSO/ RBU
HSO/Mag- och tarmföreningen
HSO/RSMH
HSO/Neuroförbundet

Anmält förhinder:

Gunilla Göran

HSO/R

Övriga närvarande:

Christoffer Järkeborn (M)
Anders Göransson (S)
Christina Rapp Lundahl
Veronica Karlberg
Kjell Carlsson

ordförande, stadsdelsnämnden, § 5
vice ordf, stadsdelsnämnden, § 5
stadsdelsdirektör, § 5
tf. avdelningschef sociala avdelningen
sekreterare

Tidpunkt:

Tisdag den 19 augusti, kl. 16.30–18.30.
Plats:

Södermalms stadsdelsförvaltning, Göta Ark 8 tr, Linnésalen.
§1
Sammanträdets öppnande

Ordföranden Rickard Friberg hälsade rådets ledamöter välkomna
och förklarade sammanträdet öppnat.
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§2
Val av justerare

Håkan Jarmar utsågs jämte mötesordföranden att justera dagens
protokoll.
§3
Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ändringen att § 7
Tillgänglighetsinventering av förvaltningens lokaler behandlas
under § 5.
§4
Anmälan av föregående protokoll

Justerat protokoll nr 5/2014 från den 3 juni anmäldes och lades till
handlingarna.
§5
Diskussion med stadsdelsnämndens ordförande och vice
ordförande

Stadsdelsnämndens ordförande Christoffer Järkeborn och vice
ordförande Anders Göransson hälsades välkomna.
På rådets initiativ kom mötet med nämndens representanter att
handla om den tillgänglighetsinventering av förvaltningens lokaler
som gjorts under sommaren.
Lasse Persson gav en kort presentation av hur inventeringen
genomförts. Fyra sommarjobbande ungdomar har under tre veckor
inventerat 43 av förvaltningens lokaler. Tre av ungdomarna har
egna funktionsnedsättningar. Lasse Persson har tillsammans med
Anna Hougner och Louice Lundin från förvaltningen fungerat som
arbetsledare för ungdomarna. Resultatet av inventeringen med
förslag på åtgärder kommer att presenteras för nämnden senare i
höst. Enligt Lasse Persson visar resultatet av inventeringen på
brister i flertalet av de inventerade lokalerna.
Diskussion fördes. Bland annat om hur samhällets resurser fördelas
och hur rådet kan bistå nämnden och förvaltningen med kunskap.
§6
Ärenden till stadsdelsnämnden den 12 juni
16. Månadsrapport för juli 2014

Veronica Karlberg redogjorde kortfattat för månadsrapport per juli
2014. Månadsrapporten med helårsprognos visar en budget i balans.
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18. Möjliggör för äldre med hemtjänst att göra sina matinköp via internet.

Rådet anser det både rimligt och nödvändigt att kunna erbjuda
matinköp två gånger per vecka. Mot bakgrund av stadens
likställighetsprincip stödjer rådet därmed förvaltningens förslag att
ta upp frågan om matinköp via internet med äldreförvaltningen och
att detta även bör gälla inom verksamhet stöd och service till
personer med funktionsnedsättning. I anslutning till matinköp via
internet bör förvaltningen också undersöka vilka merkostander detta
kan medföra för enskilda.
19. Utvärdering av ersättningssystemet i hemtjänst.

Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag.
25. Revidering av Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass

Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag.
26. Program för HBTQ-frågor 2014-2014

Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag.
29. Förslag till detaljplan för Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus)

Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag.
30. Förslag till detaljplanför fastigheten Tobaksmonopolet 3

Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag.
37. Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Lades till handlingarna.
41. Anmälan av balanslista

Lades till handlingarna.
§7
Tillgänglighetsinventering av förvaltningens lokaler
--§8
Förvaltningsinformation

Ny chef för sociala avdelningen blir Lisa Kinnari, för närvarande
chef för Enheten för mottagningen och unga vuxna. Lisa tillträder
tjänsten den 1 september.
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Veronica Karlberg slutar som chef för sociala avdelningens stab.
Veronica tillträder en tjänst på socialförvaltningen som
projektledare för projekt riktat mot fattiga EU-medborgare från och
med den 1 september.
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§9
Rådets pågående arbeten

Veronica Karlberg efterlyste rådets hjälp med en aktivitet i
programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
”I samverkan med brukarorganisationerna ta fram en metod i
uppsökande verksamhet för att samla in den enskildes behov, ge
kunskap om samhällsstöd och förmedla kontakter”
Rådet beslutade att bordlägga frågan och att vid nästa sammanträde
besluta om dag och tid för planering av nästa års aktiviteter.
§ 10
Information om inkomna handlingar



Informationsbroschyr Tellus fritidscenter, program hösten 2014.



Mejl från medborgare angående angöringsbrygga för båten
Märta Helena på Årsta Holmar. Bryggan har enligt skepparen en
bredd på 70 cm. Standardbredd för framkomst av rullstol eller
liknande ligger på 90 cm vilket innebar att en medborgare inte
kunde/fick följa med Märta Helena i somras.

Frågan diskuterades och rådet beslutade att återkomma i ärendet.
§ 11
Övriga frågor
--§ 12
Nästa sammanträde

Tisdag den 16 september, kl. 16.30–18.30.
§ 13
Sammanträdet avslutas

Ordföranden Rickard Friberg förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kjell Carlsson
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