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Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll rådet för funktionshinderfrågor
2019-04-16
Närvarande:
Rådet för funktionshinderfrågor:
Berit Magaard, HSO/Epilepsiföreningen
Hedvig Svedlund, HSO/IFS
Jan-Peter Strömgren, HSO, HRF
Karin Lemberg, DHR
Henrik Sundqvist, Stockholms Dövas Förening
I tjänsten:
Lena Slotte, avdelningschef, äldreomsorgsavdelningen
Ingemar Sollgard, administrativ sekreterare, socialtjänsten
Ann-Christine Hansson Stadsdelsdirektör
Frånvarande:
Pontus Leidebjer, HSO/RSMH

Tidpunkt:
Torsdagen den 16 april 2019
Kl. 14:00-17:00
Plats:
Lindhagensgatan 76, plan 4, lokal Rönnen
Justeras
Karin Lemberg, DHR

Jan-Peter Strömgren, HSO, HRF

Justerare

Justerare

§1 Fastställande av dagordning

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
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Dagordningen fastställdes.
§2 Val av justerare
Karin Lemberg, DHR och
Jan-Peter Strömgren, HSO, HRF
utsågs till justerare.
§3 Föregående protokoll
Rådet var inte nöjd med stadens svar på rådets fråga om
habiliteringsersättning och planerar därför att lyfta denna fråga till
stadens övergripande råd för funktionshinderfrågor.
Presentationsrunda
Ledamöterna och förvaltningens representanter presenterade sig.
Ledamöterna i rådet berättade om sina förväntningar.
§4 Tillgänglighet till lokaler och handlingar
Två ledamöter har inte fått handlingarna levererade i tid inför detta
möte.
§5 Balanslistan
Rådets balanslista. Rådet vill bjuda in pensionärsrådet till maj eller
junimötet. Förvaltningen får i uppdrag att bjuda in dem till den
första timmen av rådets möte och rådet önskar att detta möte
förlängs med en halvtimme.
Rådet vill bjuda in presidiet. Förvaltningen återkommer med datum.
Rådet vill bjuda in nämnden. Rådet ska fundera på om de vill träffa
nämnden under en tillgänglighetsvandring eller om de istället ska
bjudas in till ett nämndmöte alternativt om rådet endast ska bjuda in
nämndens nya ledamöter till ett av rådets möten.
§6 Information från stadsdelsförvaltningen
Lena Slotte informerar om att ett arbete pågår med att utveckla
verksamheten på Baltzars träfflokal med målgruppen personer över
65år. Programmet är ändrat med nya aktiviteter, sopplunch kommer
att serveras framöver och lokalerna har fräschats upp.
§7 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde tisdag den 16
april 2019
Ärende nummer 4
Medborgarförslag. Rådet anser att det skulle behövas en ramp vid
badet.
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Ärende nummer 5
Underlag för budget. Rådet har synpunkter på texten om
funktionsnedsättningsområdet och om vilka grupper som där
beskrivs. Rådet föreslår att vi tittar på stadens policy för området
och använder deras skrivningar om målgrupperna.. Oro uttrycks
från rådet om att nya neuropsykiatriska diagnoser som beskrivs, ska
ta resurser i anspråk från övriga grupper av funktionsnedsättningar.
Ärende nummer 9
Förslaget om återtag av parkskötseln. Rådet anser att förvaltningen
kunde anordna enklare jobb för arbetslösa genom att återta
parkskötseln till drift i egen regi men förstår samtidigt att detta
innebär en kostnad.
Ärende nummer 17
Synpunkter på SL remissen. Ombyggnaden av Fridhemsplan står
inte nämnd i remissen. Rådet anser att det ges för dålig information
om flyttade hållplatser. Rådet anser att det borde finnas bänkar vid
hållplatserna längs Lindhagensgatan.
Ärende nummer 21 och 23
Rådet avslår ansökan om alkoholtillstånd med hänvisning till den
dåliga tillgängligheten. Rådet anser att man alltid bör väga in och
koppla ihop tillgänglighetsaspekten när nämnden beslutar om
alkoholtillstånd och att frågan bör lyftas centralt. Rådet ska författa
en skrivelse om frågan till stadens centrala funktionshinderråd.
§8 Inkomna skrivelser, inbjudningar m.m.
§9 Övriga frågor
Tre av rådets ledamöter har varit på den av staden nyligen
anordnade introduktionsutbildningen för nya rådsledamöter.
Rådet önskar få en lista över ledamöterna med telefonnummer och
mail adresser. Listan läggs till protokollet.
Nästa möte 16 maj, 11:00-13:00
Lokal Häggen, Lindhagensgatan 76
Kungsholmens råd för funktionshinderfrågor
Lemberg Karin
073-618 45 33
carin.lemberg@gmail.com
Leidebjer Pontus
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070-404 95 55
pleidebjer@live.se
Magaard Berit
070-990 24 66
berit.magaard@gmail.com
Strömgren Jan Peter
08-653 52 62
jpshrf@gmail.com
Sundqvist Henrik
0735-30 72 07 (endast sms)
henrik@stockholmsdf.se
Svedlund Hedvig
0708-90 15 43
hedvig.svedlund@gmail.com
Keity Klynne Löfgren
keity@hotmail.com
076 94 84 002

