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Närvarande:
Rådet för funktionshinderfrågor:
Berit Magaard, HSO/Epilepsiföreningen
Hedvig Svedlund, HSO/IFS
Karin Lemberg, DHR
Jan-Peter Strömgren, HSO
I tjänsten:
Lena Slotte, äldreomsorgsavdelningen
Frånvarande:
Henrik Sundqvist, HSO
Pontus Leidebjer, HSO/RSMH
Ulla-Karin Lagerqvist, SRF
Sekreterare:
Madelen Lyckedal, socialtjänstavdelningen

Tidpunkt:
Torsdagen den 17 januari 2019
Plats:
Lindhagensgatan 76, plan 4, lokal Häggen
Justeras

Hedvig Svedlund, HSO/IFS
Ordförande

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Socialtjänstavdelningen
106 42 Stockholm
stockholm.se

§1 Fastställande av dagordning

Karin Lemberg, DHR
Justerare
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Dagordningen fastställdes.
Rådet hälsar Jan-Peter Strömgren välkommen som ny medlem i
rådet för funktionshinderfrågor.
§2 Val av justerare
Hedvig Svedlund och Karin Lemberg utsågs till justerare.
§3 Föregående protokoll
Paragraf 3 från föregående protokoll gällande hur hyresnivåer för
gruppbostäder räknas fram flyttas till balanslistan och tas upp på
nästa möte den 7 februari 2019.
§4 Tillgänglighet till lokaler och handlingar
Rådet anser att nämnhandlingarna har skickats ut för sent inför
dagens möte.
Rådet påtalar att det är svårt för färdtjänstens bilar att stanna utanför
Lindhagensgatan 76. Det finns även tröskar inne i förvaltningens
lokaler på Lindhagensgatan 76 som förvårar framkomligheten.
Portabel hörslinga ska finnas med vid varje möte för rådet för
funktionshinderfrågor.
§5 Balanslistan
Tre ärenden tillföres balanslistan.
-

-

Paragraf 3 från föregående protokoll gällande frågan om hur
hyresnivåer för gruppbostäder räknas fram.
Fråga om stimulansbidrag från Regeringen för arbetstagare
på daglig verksamhet. Har Stockholms stad ansökt om dessa
bidrag?
Revisionsrapport oegentligheter och förtroendeskadligt
agerande

§6 Information från stadsdelsförvaltningen
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Lena Slotte informerar om att en ny nämnd har tillträtt från den 1
januari 2019. Ny ordförande Rasmus Jonlund (L) och vice
ordförande är Arvid Vikman (S).
Lena Slotte informerade om att rekrytering av ny avdelningschef till
Socialtjänstavdelningen pågår. Det finns nu två kandidater kvar.
Inom kort kommer beslut att fattas kring detta.
§7 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde torsdag den
24 januari 2019
Nr 2 – Anmälan av inkomna medborgarförslag
Rådet har en allmän synpunkt gällande alla medborgarförslag. Det
är av viktigt att alla svar från förvaltningen har ett
tillgänglighetsperspektiv. Det avser även alla anmälda
medborgarförslag gällande beachvolleyplaner.
Nr 2 Verksamhetsplan med budget för 2019
Rådet är positiva och välkomnar aktiveten under mål ”1.4.2 Vuxna
på Kungsholmen lever ett självständigt liv utifrån sina egna
förutsättningar” som handlar om att inrätta samverkansforum för
beställare och utförare inom funktionsnedsättnings- och
socialpsykiatriområdet.
Rådet ställde frågor om bland annat tryggt mottagande inom
äldreomsorgen, kollegial observation inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning, trygghetsvandringar och årsmål för
indikatorer, frågorna besvarades vid mötet av Lena Slotte och
Madelen Lyckedal.
Nr 6 – Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket
Rådet ställer frågan om det finns larm på gruppbostaden.
Förvaltningen återkommer med svar på frågan.
Nr 7 - Kafefix AB
Rådet anser inte att serveringstillstånd ska beviljas. Rådet anför att
uteserveringen på Kafefix begränsar framkomligheten för
förbipasserande. Toaletterna är inte heller tillgänglighetsanpassade.

Nr 8 - Anmälan av delegationsbeslut – överenskommelse om
hemtjänst i ordinärt boende
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Rådet anför att målet om att endast 50 procent av personalen inom
hemtjänsten ska vara utbildade är lågt, ambitionerna borde vara
högre.
§8 Inkomna skrivelser, inbjudningar m.m.
Inga inkomna skrivelser eller inbjudningar.
§9 Övriga frågor
Informationsbroschyr
Genomgång av utkast till informationsbroschyr. Rådet har ett
förslag om att inhämta information från en annan broschyr gällande
råd för funktionshinderfrågor i Stockholms stad. Rådet vill att stor
del av texten från stadens broschyr om funktionshinderråd arbetas
in i det förslag som presenterats. Ett nytt utkast önskas till nästa
möte.
Utbetalningar
Rådet önskar en specifikation på utbetalda arvoden för att kunna se
för vilka tillfällen utbetalningar har skett.

Nästa möte 7 februari, 11:00-13:00
Lokal Häggen, Lindhagensgatan 76

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

