Protokoll

Protokoll Skärholmens råd för
funktionshinderfrågor
Tidpunkt: 2019-04-17, kl. 10.00 – 12.00
Lokal: Bodholmsplan 2, lokal Måsholmen

Axel Otten
Ordförande

Margareta Jonsson
Justerare

Närvarande:
Lotta Rosenström
Margareta Jonsson
Karin Rask
Stig-Joeran Samuelsson
Axel Otten
Anette Rosing
Mikael Erdefelt
Frånvarande:
Övriga närvarande:
Maria Nilsson, sekreterare
Nicoletta Zoannos, verksamhetscontroller
Flor Luna, samhällsplanerare
Jenny Andersson, enhetschef best enh FH
Carl-Henrik Caldaras (V), stadsdelsnämnden
§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Presentationsrunda
De närvarande presenterar sig.
§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av två punkter: inventering
av arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning samt
ledsagning.
§4 Val av justerare
Margareta Jonsson väljs att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna med
följande tillägg: rådet önskar att Maria bokar tid för besök på
Torvsätra LSS-bostäder. Rådet återkommer med förslag på
lämpliga datum.
§6 Information från förvaltningen
Nicoletta Zoannos gav återkoppling på uppföljningen av de
synpunkter rådet hade inför Skärholmens stadsdelsnämnds
verksamhetsplan för 2019. Underlaget mailas till rådets
ledamöter och eventuella synpunkter mailas direkt till Nicoletta.
Nicoletta informerade även om att Kristian Kindstedt, HR-chef,
kommer på junisammanträdet för att berätta om projektet ”Fler
vägar in – breddad rekrytering” där förvaltningen deltar.
Projektet löper från maj 2018 till april 2020. Målet med projektet
är att skapa och sprida erfarenheter om en verksamhetsorienterad
modell där rekryteringsbehov och stödinsatser till individen
samspelar. Det övergripande syftet är att trygga
kompetensförsörjningen genom att hitta former där människor
som står utanför arbetsmarknaden kan hitta en väg in.
Exempelvis genom att skapa kompletterande tjänster
(serviceassistenter) som utgår från verksamhetens behov.
I staden ägs projektet av Arbetsmarknadsförvaltningen.
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Utbildningsförvaltningen,
Socialförvaltningen och PAS deltar.
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Lotta undrade om personer som har insatsen daglig verksamhet
kommer att omfattas av projektet. Nicoletta svarar att det
troligtvis inte är möjligt eftersom de som har insatsen daglig
verksamhet har den som individanpassad biståndsbedömd insats.
Rådet önskar att målgruppen definieras i ett nära samarbete
mellan rådet och förvaltningen. Jenny flikar in information om
arbetsmarknadsförvaltningens permanenta projekt ”I work”, som
vänder sig till personer med rätt till insatser enligt LSS.
Kontaktperson för ”I work” heter Lars Ahlenius. Rådet vill bjuda

in honom till något kommande möte för att få mer information
om projektet.
Rådet tar upp insatsen ledsagning och vill ha en diskussion med
förvaltningen om hur bedömningen sker. Rådet ser klara
tendenser till att insatsen beviljas i mindre utsträckning än
tidigare. Detsamma gäller insatsen kontaktperson. Rådet har en
klar uppfattning om att insatsen dragits ned. Jenny svarar att
förvaltningen följer lagstiftning och riktlinjer och menar att
hennes bild inte är att förvaltningen dragit ned på insatsen
generellt. En nyhet i riktlinjerna är att man kan få vara mer
flexibel i uttaget av antalet timmar och flytta timmar till exempel.
Anette påpekar att insatsen är en förutsättning för henne att kunna
leva ett fullvärdigt liv. Hon understryker att med de timmar hon
nu har beviljade blir hon mycket sittande hemma. En diskussion
om insatsen och hur viktig den är för att kunna leva ett liv som
övrig befolkning följer. Jenny undrar vilken utgångspunkt rådet
vill ha i diskussionen och ber rådet konkretisera frågeställningen
inför en diskussion med förvaltningen.
Flor informerar om avdelningen för stadsutvecklings dialog- och
deltagandeprocesser och hur avdelningen arbetar för att samtliga
invånare ska vara inkluderade. Avdelningen vill ha rådets stöd i
hur man kan öka deltagandet från rådets målgrupper. Flor föreslår
att representanter från rådet besöker något av avdelningens
medborgarmöten eller att rådet går igenom avdelningens
checklista inför dessa möten. Margareta påpekar att de som håller
i dessa möten ofta tvekar inför att använda mikrofon eller
teleslinga. Rådet önskar få schemat för planerade
medborgarmöten under hösten. Flor diskuterar därefter lokala
stadsmiljöfrågor med rådet och antecknar de synpunkter som
framkommer. Rådet önskar genomföra en fysisk
tillgänglighetsvandring i stadsdelsnämndsområdet.
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I anslutning till detta informerar Maria om att trafikborgarrådet
Daniel Helldén kommer till biblioteket i Bredäng. Mötet kommer
fokusera på två aktuella projekt i Bredäng, dels projektet levande
Stockholm med ett sommartorg i Bredäng, dels den nya
stadsdelsparken Vårbergstoppen. Mötet äger rum den 14 maj kl.
17.
§7 Särskilda frågor till detta möte
 Balanslistan. Rådet går igenom och uppdaterar listan.
 Besök hos Portis. Maria har kontaktat nye enhetschefen.
Hon kommer att återkomma med tid för besök.

§8 Aktuella frågor på kommande nämndsammanträde
Föredragningslista till nämnden skickades via mail och post till
rådets ledamöter.
Rådet valde att kommentera följande punkter:
Bastu vid Sätrastrandsbadet,
dnr 1.2.4./948-2018
Rådet understryker vikten av att bastun tillgänglighetsanpassas.
Samtliga invånare måste kunna njuta av bastun och då är mått på
entrédörren exempelvis en förutsättning.
Synliggör att personer som använder ledar-eller assistanshund
får vara i kommunala lokaler,
dnr 1.2.4./963-2018
Rådet håller med om innehållet i medborgarförslaget och
förutsätter att skyltar sätts upp i förvaltningens lokaler.
Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för
Skärholmens stadsdelsnämnd,
dnr 1.2.1./297-2019
Personer med funktionsnedsättning nämns inte särskilt mycket i
dokumentet. Bra är dock satsningen på kompetenshöjning och
språkutbildning för anställda inom förvaltningens LSSverksamheter. Digitalisering och AI löper som en röd tråd genom
hela dokumentet; det är kanske bra, men rådet uttrycker en oro
för att digitalisering kommer att innebära färre händer i
verksamheten. Rådet önskar att någon från förvaltningen kommer
och informerar om arbetet med digitalisering och AI.
Specialverksamheten Clavis,
dnr SKHLM 2019/000301
Rådet tycker att det är bra att specialskolan läggs ned. Om du gått
i en specialskola blir steget till gymnasiet för många oöverstigligt
stort.
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§9 Skrivelser och rapporter
Slutsatserna i Rambölls utredning ”Utvärdering av Stockholms
stads råd för funktionshinderfrågor” behöver bemötas. Rådet
anser att resultatet av rapporterna är missvisande och innehåller
en rad felaktiga slutsatser.
§10 Inkommande post
Ingen post har inkommit till rådet.

§ 11 Punkter till nästa möte
 Balanslistan
 Besök hos Portis
 Kontakt med pensionärsrådet för gemensam skrivelse till
Trafikkontoret
 Rådet ska enligt instruktionerna träffa hela nämnden en
gång per år och presidiet enbart ytterligare en gång.
§12 Övriga frågor
 Maria informerar om att Insyn kommer att ersättas av
Meetingsplus
Ordföranden under våren:
maj: Margareta Jonsson
juni: Lotta Rosenström

§13 Mötets avslutande
Vid tangentbordet

Maria Nilsson
Protokollet godkänns och justeras 2019-04-17
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