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Närvarande:
Rådet för funktionshinderfrågor:
Berit Magaard, HSO/Epilepsiföreningen
Hedvig Svedlund, HSO/IFS
Jan-Peter Strömgren, HSO, HRF
(Henrik Sundqvist, HSO)
I tjänsten:
Lena Slotte, äldreomsorgsavdelningen
Ingemar Sollgard, administrativ sekreterare, socialtjänsten
Frånvarande:
Henrik Sundqvist, HSO
Pontus Leidebjer, HSO/RSMH
Ulla-Karin Lagerqvist, SRF
Karin Lemberg, DHR
Tidpunkt:
Torsdagen den 7 februari 2019
Kl. 11:00-13:00
Plats:
Lindhagensgatan 76, plan 4, lokal Häggen
Justeras

Hedvig Svedlund, HSO/IFS

Berit Magaard,
HSO/Epilepsiföreningen

Ordförande

Justerare
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Inbjuden gäst Rasmus Jonlund

Protokoll
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Nya nämndordförande presenterade sig och svarade på frågor från
rådet. Rasmus Jonlund föreslår ett besök av rådet under något tema
på något av nämndens möten. Rasmus föreslår även ett möte mellan
rådet och presidiet under året. Läggs till balanslistan.
§1 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§2 Val av justerare
Hedvig Svedlund och Berit Magaard utsågs till justerare.
§3 Föregående protokoll
Önskemålet från rådet om specifikationer av arvodesutbetalningarna
kunde inte tillgodoses av serviceförvaltningen.
§4 Tillgänglighet till lokaler och handlingar
Rådet anser att nämnhandlingarna har skickats ut för sent inför
dagens möte. Sekreteraren förklarar att handlingarna skickades per
post denna gång vilket förklarar den sena leveransen.
§5 Balanslistan
Frågan om stimulansbidrag från regeringen för arbetstagare på
daglig verksamhet enligt LSS, flyttas till balanslistan. Möte med
presidiet läggs till balanslistan.
§6 Information från stadsdelsförvaltningen
Lena Slotte informerar om att ny chef för socialtjänstavdelningen
kommer att tillsättas (tillträdandet sker senare i vår).
Fråga från rådet om det finns något larm på gruppbostaden
Tegelpråmen. Svar: Det finns inget larm på gruppbostaden då
personalgruppen och arbetsledningen ej ansett detta behövas.
Fråga från rådet om hur hyresnivåer för gruppbostäder räknas fram.
Svar: Hyresnivåerna räknas fram med hjälp av en matematisk
formel som bygger på brukshyran och där en mängd andra variabler
som t.ex. geografiskt läge, ålder på huset, yta osv. ingår.
Sekreteraren letar efter någon skriftlig beskrivning av
beräkningsmodellen och förser sedan rådets delegater med denna.
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Fråga från rådet om stimulansbidrag från regeringen för
arbetstagare på daglig verksamhet. Har Stockholms stad ansökt om
dessa bidrag? Svar: Sekreteraren har ännu inte fått något svar på
frågan från staden centralt.
§7 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde torsdag den
14 februari 2019
-Nr 10: Angående ”Revisionsrapport oegentligheter och
förtroendeskadligt agerande”. Avdelningschef Lena Slotte
redogjorde för förvaltningens arbete med väsentlighets- och
riskanalys samt om internkontrollplanen.
Stadsdelsförvaltningens och ”region innerstadens” boendeplan för
gruppbostäder enligt LSS och SoL samt servicebostäder enligt LSS
diskuterades.
§8 Inkomna skrivelser, inbjudningar m.m.
Inga inkomna skrivelser eller inbjudningar.
§9 Övriga frågor
Alla protokoll i original ska signeras av den person som justerade
protokollen. Sekreteraren tar med 2018 års protokoll till nästa möte.
Nästa möte 14 mars, 11:00-13:00
Lokal Rönnen, Lindhagensgatan 76

