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Protokoll nr 1 2019.
Rådet för funktionshinderfrågor
Närvarande:
Pelle Westerlund, Oscar Erlandsson, Carola Gioti, Lasse Persson,
Ragnar Helin, Rickard Friberg, Stefan Fagerström, Emma Holmgren, Lina
Hedlund
Tidpunkt:
16:00-17:30
Plats:
Linnésalen

Sammanträdet öppnas
Val av justerare
Ragnar Helin
Godkännande av dagordning
Val till ordförande och vice ordförande i Södermalms Råd för
funktionshinderfrågor.

Stefan Fagerström väljs till ordförande för perioden 2019-2022.
Lasse Persson väljs till vice ordförande 2019-2022.
Vi hälsar våra nya ledamöter Pelle Westerlund och Oscar
Erlandsson välkomna.

Anmälan av föregående protokoll
Läggs till handlingarna.

Södermalms stadsdelsförvaltning
sociala avdelningen, utvecklingsenheten
Medborgarplatsen 25, 8 tr.
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508 12 000
stockholm.se

Ärenden till stadsdelsnämnden den 24 januari
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14. Budget och verksamhetsplan 2019.

Emma berättar om budgeten. Det görs inte några specifika
satsningar på funktionsnedsättning i budgeten. Rådet ställer frågan
Kan tjänstemännen tycka till om budgeten. Emma svarar att vi kan
ge förslag till prioriteringar i fleråringen. Rådet ställer frågan, vad
händer om pengarna tar slut. Emmas förtydligar att förvaltningen
har gjort omfördelningar av budgetmedel.
Rådet vill få en återkoppling på föregående års
tillgänglighetsinventering som gjordes.
LSS- utredning har kommit och Rådet är inte nöjda resultatet.
Mindre budget finns för sommarjobben 2019, detta ska inte
påverka sommarjobbarna som har arbetat med
tillgänglighetsinventeringen.
Rådet samtalar om hur ansökningsförfarandet om sommarjobb ska
gå tillväga.
15.Fördelning av föreningsbidrag
Rådet ser att det finns föreningar som inte är öppna och tillgängliga
för alla. Rådet ställer sig frågande inför besluten och att åtgärder
inte har gjorts för att tillgängliggöra föreningslokalerna. Emma
berättar att det är nämnden som beslutar i frågan. Till årets
fördelning av föreningsbidrag vill Rådet se en tillgänglighetsplan
på respektive verksamhet. Vara klara sista september. Den ska
Emma ta med sig att stadsdelen kan bli mycket tydligare i
uppföljningen av föreningsbidragen.
29, 30 Anmälan av lex Sarah
Emma informerar om sociala avdelningens ärenden.
Anmälan av balanslista
Program för delaktighet
Program för delaktighet:
Förtydligande gjordes utifrån förra årets workshop. En fråga som
kom upp var hur vi följer upp planen framöver..
Från och med 2019 så inkluderas planen i det ordinarie
verksamhetsplansarbetet. Det går att följa arbetet i tertial 1 och 2
och verksamhetsberättelsen.
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Upphandlingar och verksamhetsövergångar
Information om inkomna handlingar
Synapsen
Övriga frågor
Skolskjuts fungerar dåligt. Det handlar bland annat om att personer
som släpps av på fel ställen. Det är svårt att veta hur det följs upp
och någon information om hur upphandlingen har skett har inte
getts. Rådet tar med sig frågan till Kommunstyrelsens Råd.
Klara Dourrouj, biträdande enhetschef vuxenenheten skulle bjudas
in till nästa Råd, då nästa Råd har sommarjobbare i fokus så bjuds
Klara in till mars Rådet i stället.
Nästa sammanträde
12 februari, ny tid 15:30-17:00, lokal Röda rummet, plan 7.
Förmöte 15:00-15:30 i samma lokal.
Sara Lind ersätter Lina som sekreterare på februari rådet.
Mötestider för i år 2019 blir 15:30-17:00.
Sammanträdet avslutas

Stefan Fagerström
Ordförande
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Ragnar Helin
justerare

