Råd för funktionshinderfrågor
vid idrottsnämnden och Stockholm
Globe Arena Fastigheter AB

Tid
Plats

Onsdagen 20 mars 2019
kl. 14:00 – 15:30
Aten, idrottsförvaltningen Glasfibergatan 6

Justerat 2019-03-25

_____________
Dolores Back

_____________
Teresa Melin

Närvarande:
Dolores Back, ordförande – Neuroförbundet Stockholm
(NHR)
Eva Söderbärj, vice ordförande – För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning (FUB Stockholm)
Robin Slätt, ledamot – Föreningen för Hörselskadade och
Döva Barn med Familjer (FHDBF)
Boris Samuelsson, ledamot – Synskadades Riksförbund
(SRF)
Teresa Melin, ledamot – Astma- och Allergiföreningen i
Stockholm
Närvarande idrottsförvaltningen:
Carina Braun, avdelningschef samt Sara Östling, controller

Dagordning
§1
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§2
Val av protokollsjusterare
Ordförande Dolores Back tillsammans med Teresa Melin
utsågs att justera protokollet
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§3
Föregående protokoll
Protokoll nr 2 från funktionshinderrådet vid idrottsnämnden
fört den 13 februari 2019 godkändes.
§4
Inkomna remisser
Inga inkomna remisser som berör rådet
§5
Ärenden till idrottsnämndens sammanträde 2019-03-26





Avslut pilotprojekt- sänkning av simskoleavgift
Månadsrapport februari 2019
Inköp av inventarier till Gubbängens skridsko- och
bandyhall
Yttrande i mål 29128-18 Hellas friidrott/Stockholms
stad angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen

§6
Genomgång av Verksamhetsberättelsen för 2018
- Sara Östling
Genomgång av utdrag ur verksamhetsberättelsen där
koppling finns till Program för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Eventuella frågor om verksamhetsberättelsen i sin
helhet kan besvaras via mejl till
sara.ostling@stockholm.se
§7
Forts. av återkoppling på rådets önskemål till
Verksamhetsplanen
- Carina Braun
Återkopplingen har skickats skriftligen inför mötet och Carina
gick igenom samtliga punkter.
Generellt är det politiken som beslutar om vad som ska
uppnås genom mål. Förvaltningen beskriver hur, d v s
arbetssätten för att nå dessa mål. I framtiden är det bättre om
rådet anger önskemål om vad som ska uppnås.
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Inför arbetet med VP 2020 föreslår förvaltningen att rådets
delaktighet i form av förslag och synpunkter tidigareläggas i
förhållande till 2018 för att skapa tid för att inarbeta rådets
önskemål på ett bra sätt.
SWECO rapporten har efterfrågats men inte erhållits.
Skriftliga underlag önskas inför det gemensamma mötet med
fastighetskontorets råd i maj.
Fastighetskontoret har tagit över ansvaret för fastigheterna
och ansvarar för att ta fram en långsiktig underhållsplan.
Fastighetskontoret ansvarar därmed för till- och
frångänglighet och har också budget för underhåll.
När det gäller Åkeshovs sim- och idrottshall är frågor ställda
till nämnden och kommer att besvaras.

§8
Aktuella frågor från tidigare protokoll
Frågorna skjuts fram till nästa möte

§9
Introduktion den 2 april för nya ledamöter i stadens råd
för funktionshinderfrågor
Anmälda:
Eva Söderbärj
Teresa Melin
Dolores Back
Om fler vill anmäla sig görs det direkt till HSO samt till Marie
för arvoden.

§ 10
Bevakningslistan
Genomgång och justering av bevakningslistan.
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§ 11
Övrigt
Studieresa
Förvaltningen ställde frågan om det skulle det passa rådet att
ha en gemensam studieresa för att besöka olika
anläggningar med nämnden den 21 maj. Rådet svarar att
datumen går bra.
Önskemål om att träffa presidiet
Det är ännu inte fastställt när presidiemötena ska hållas.
Marina återkommer.
Gemensamt möte med fastighetskontorets råd
Mötet hålls den 15 maj hos idrottsförvaltningen. Önskemål
om punkter är: SWECO-rapporten, Forsgrénska badet,
Gubbängshallen samt Järvabadet.
Gemensamma rådsmöten/SGA och idrottsnämnden
Mötena är planerade från junimötet.

Vid protokollet
Sara Östling

www.stockholm.se

