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Närvarande Ledamöter:
Pia Olsson RSMH vice ordförande
Nan Berntsson, DHR
Göran Gustavsson, SRF
Avraam Lazaridis, HSO/R
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§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade dagens
sammanträde.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet den 10 september 2017 kunde inte
justeras eftersom Karin Landsky inte närvarade vid dagens möte.
§ 4 Fastställa tid för justering av protokoll
Dagens protokoll justeras vid sammanträdet den 16 november.
§ 5 Information och dialog
Mats Grönvik, parkingenjör kansliavdelningen
 Tillgänglighetsvandring 2017-10-06
Den senaste tillgänglighetsvandringen genomfördes den 6
oktober. Linda sammanställer anteckningarna och skickar
dessa till Mats.
Rådet har uppmärksammat att sofforna som finns på
medborgarkontoret i Rinkeby inte är ändamålsenliga för
personer med funktionsnedsättning. Ulrika Axelsson tar med
frågan till avdelningschefen för förebyggande
ungdomsinsatser, socialtjänst - stöd och service.




Nästa tillgänglighetsvandring
Kommande tillgänglighetsvandring bokades till den 15
november kl. 13.00 – 15.00. Rådet föreslog att Kista höjdens
förskola ska besökas.
Mats informerar att förvaltningen genomfört en
trygghetsvandring tillsammans med polis och boenden den
17 oktober. Rådet delges protokollet.

§ 6. Förvaltningsinformation
Ulrika informerar att förvaltningens nya stadsdelsdirektör
Ulla Thorslund började sin tjänst den 9 oktober.
Stadsdelsdirektören börjar med att se över organisationen.
Budgeten för 2018 offentliggjordes den 11 oktober.
Förvaltningen har fått cirka 40 mnkr mer i budget för 2018.
Förvaltningsledningen har planeringsdagar den 24 – 25
oktober.
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§ 7. Ärenden till nämnden
 Fråga från nämndsekreteraren om ledamöterna i
fortsättningen kan ta del av ärendena digitalt på Insyn, som
nämnden gör.
Nämndsekreteraren informerar att vi avvaktar med den här
frågan till införandet av eDok som sker våren 2018.


Ulrika gick igenom följande ärenden som tas upp på
kommande nämndsammanträde.
Skrivelse angående kulturpark i Järva
Dnr 1.6-251-2017
Funktionshinderrådet ser positivt på att förvaltningen
undersöker möjligheten att anlägga en kulturpark i Järva.
Medborgarförslag, mötesplatser med aktiviteter för
arbetslösa invandrare och pensionärer
Dnr. 124.-432-2017
Rådet avstår från att yttra sig.
Medborgarförslag, att stadsdelen inrättar ett integrationsråd
Dnr. 124.-438-2017
Rådet avstår från att yttra sig.

§ 8. Information och dialog
 Inbjudna gäster:
kl. 14.00 Malin Bernt, samordnare, fritid för personer med
funktionsnedsättning inom förebyggande ungdomsinsatser,
socialtjänst - stöd och service, Rinkeby-Kista sdf.
Malin berättade om fritidsaktiviteter i stadsdelsområdet för
barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras
familjer.
15.00 Katarina Odén-Ryhede utredare stab,
förskoleverksamheten, Rinkeby-Kista sdf.
Katarina har fått förhinder och kan inte delta på mötet denna
gång. Ny tid kommer att bokas.
Rådet tackar för lämnad information.
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§ 9 Övriga frågor
 Frågor till möte med nämnden 26 oktober. Följande frågor
kommer att ställas.
Fråga 1. Hur ser nämndens ledamöter på att delta i
funktionshinderrådets tillgänglighetsvandringar?
Fråga 2. Hur tillgängliga är stadsdelsområdets röstlokaler?
Fråga 3. Vilka fritidsaktiviteter finns för ungdomar med
funktionsnedsättning?
Fråga 4. Vilka insatser erbjuds för att personer med
funktionsnedsättning ska komma ut i arbete på den reguljära
arbetsmarknaden?
Fråga 5. Hur många ungdomar totalt har fått sommarjobb
under året varav personer med funktionsnedsättning?
Fråga 6. Vem/vilka är ansvariga för byggandet av
förhandsanpassade bostäder exempelvis för personer som är
rullstolsburna med olika hjälpmedel.
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Rådet enades om att det är viktigt att det finns representation av
yngre personer och unga vuxna i rådet.



Avraam Lazaridis föreslår att barn och ungdomar med
funktionsnedsättning ska vara en stående punkt på
dagordningen.



Rådet föreslår att en referensgrupp av föräldrar till barn med
funktionsnedsättning ska bildas i syfte att prata om barnens behov
av fritidsaktiviteter. Rådet föreslår att Malin och Linda pratar om
hur detta kan genomföras.



Julbord är bokat på Gamla Riksarkivet Riddarholmen den 5
december kl. 14.00 tillsammans med pensionärsrådet.



Avraam Lazaridis föreslår att nämnden deltar på jullunchen.
Ulrika Axelsson tar upp frågan med direktören.



Informationsmaterial ifrån Tellus
Foldern från Tellus delades ut.
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§ 10 Nästa sammanträde
Torsdag 16 november kl. 13.30 -15.30.
Sekreterare vid det mötet, Linda Lantz.
Förvaltningen representeras av Ulrika Axelsson.

§ 11 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla och avslutade sammanträdet.
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