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§1
Möte med presidiet

Enligt instruktion för rådet ska stadsdelsnämndens presidium
träffa rådet minst en gång per år. Presidiet deltog vid detta
sammanträde med ordförande Majvi Andersson (S), vice
ordförande Johan Nilsson (M) och tf. stadsdelsdirektör Göran
Sjödin.
Rådet tog upp bl.a. följande frågor.
a. Rådet framförde önskemål om ett större inflytande
och samverkan med nämnd och förvaltning i ärenden
som berör dem. Rådet har en stor kompetens som
behöver tas tillvara.
b. Det finns ett ”Program för delaktighet för åren 20112016” med aktiviteter som tagits fram centralt och
borde kunna ligga till grund för ett arbete för ökad
tillgänglighet inom stadsdelen.
c. Rådet föreslog att tillgänglighetsfrågan för
funktionsnedsatta tas upp som en punkt vid ett
kommande nämndsammanträde. Rådet får möta
nämnden och man skulle kunna bjuda in stadens
funktionshinderombudsman Riitta-Leena Karlsson för
information.
d. Det är angeläget att arbeta med hälsofrågor för
funktionsnedsatta som är särskilt utsatta. HSO har
tagit fram ett intressepolitiskt program för hälsofrågor
med ett jämlikhetsperspektiv.
e. Det är angeläget att hitta former för en ökad
samverkan mellan olika berörda parter i arbetet för en
ökad tillgänglighet.
f. Arbetet för en ökad tillgänglighet måste utöver
insatser för rörelsehindrade omfatta även övriga
funktionshinder såsom synskadade, hörselskadade
mm.
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g. Angeläget att arbeta för att tillgodose behovet av
LSS-bostäder.
h. Trafiksituationen vid förvaltningshuset behöver
förbättras. Det råder stoppförbud framför huset vilket
gör det svårt för funktionshindrade som kommer med
bil/ färdtjänst att ta sig fram till entrén. Viktigt att det
finns parkeringsplatser för personer med
rörelsehinder.
i. En tillgänglighetsplan togs fram för stadsdelen av
trafikkontoret för många år sedan. Rådet undrar om
den är uppdaterad sedan dess.
Rådet fick information om att stadsdelen har ett uppdrag att
arbeta med demokratiutveckling och ska bl.a. arbeta för att
utveckla samarbetet med råden. Ett ungdomsråd ska
tillskapas. Man ska generellt se över hur man kan öka
medborgarnas kontakter med nämnd och förvaltning.
Förvaltningen fick i uppdrag av ordföranden att till ett
kommande nämndsammanträde planera in en
informationspunkt om tillgänglighetsfrågor.
§2
Val av justerare och tid för justering

Ledamoten Sylvia Samuelsson utsågs att tillsammans med
ordföranden Helena Lanzer-Sillén justera dagens protokoll
vilket ska ske fredagen den 17 april.
§3
Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2015-03-19 justerats den 20 mars.
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§4
Anmälan av inkomna handlingar

1.

Tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor,
minnesanteckningar, minnesanteckningar 2015-03-04

2.

Synskadades Riksförbund Stockholms stad, uttalanden
från årsmötet 2015-03-21:
a. Stockholms trappor- en snubbelrisk
b. Mindre ledsagning-sämre hälsa=sant
c. Stärk rätten till äldreomsorg och ett värdigt liv nu

3.

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor,
protokoll från sammanträden 2015-02-23 och
2015-03-23

4.

Information från socialförvaltningen 2015-04-02, om
övergången av hälso- och sjukvårdssansvaret från
landstinget till kommunen avseende bostäder och daglig
verksamhet enligt LSS.

Genomgång av ärenden till stadsdelsnämnden 2015-04-23
§5
Föreningsbidrag 2015

Stadsdelsnämnden har för 2015 avsatt 160 tkr för stöd till det
lokala förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet
vid ett tillfälle under året enligt fastställda riktlinjer.
Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som
kompletterar nämndens ordinarie verksamhet och har social
och kulturell verksamhet. Bidrag kan också ges till särskilda
arrangemang som vänder sig till alla boende i stadsdelen.
Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar, äldre samt
funktionsnedsatta.
Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar i Älvsjö att söka
bidrag. Det har inkommit 17 ansökningar om totalt 266 500
kronor. Förvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av
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föreningsbidragen med ledning av gällande riktlinjer.
Stadsdelsnämnden föreslås bevilja bidrag enligt upprättat
förslag.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2015-04-07.
Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet har tagit del av ärendet och anser att anslaget till
föreningsstöd i stadsdelen behöver ökas.
§6
Remiss av motion (M) om bättre förutsättningar för
jämlika motionsspår

Remissen består av en motion från Regina Kevius (M) som
föreslår att ansvaret för drift och skötsel av motionsspår
överförs från stadsdelsnämnderna till idrottsnämnden.
Förvaltningen delar inte motionärens uppfattning att skötseln
av motionsspåren blir bättre om den centraliseras till
idrottsnämnden. En central förvaltning kan inte ha samma
lokala perspektiv och kontakt med medborgarna som en
stadsdelsförvaltning har. Dessutom skulle det uppstå
gränsdragningsfrågor om vem som ansvarar för vad.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2015-03-31.
Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet har tagit del av ärendet och instämmer i förvaltningens
förslag.
§7
Övriga frågor

Årsplan
Till nästa sammanträde den 12 maj kommer Ann-Marie
Wallenius för att berätta om socialpsykiatrin och det
hälsoprojekt som genomförts. Den 20 augusti kommer
enhetschefen för enheten för funktionsnedsatta och berättar
om verksamheten. Rådet vill att parkintendent och
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planeringssekreterare bjuds in till ett sammanträde för att
prata om trafik-, miljö- och planfrågor.
Ny diskrimineringslag
Rådet önskar få information om ny diskrimineringslag som
har trätt i kraft från 1 januari.
Övergång av hälso- och sjukvårdsansvaret från landstinget
till kommunen
Material har delgivits rådet till denna gång, Eva Frykler
informerar nästa gång.
__________________________

