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Protokoll från Rådet för funktionhindersfrågor
Närvarande
Carina Björklund (Riksförbundet för social och mental hälsa- RSMH)
Anita Runesved (Föreningen Hjärtlung)
Jan Delvert (Personskadeförbundet RTP)
Lena Rösell (Synskadades Riksförbund Stockholms stad)

Förhindrad
Christina Barthlow ( DHR Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet)
Kirsi Leijonmarck (Reumatikerföreningen Stockholm)
Karina Axe (Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande
psykoser - IFS)
Adjungerade
Kerstin Engström, lokalintendent
Hanna Svensson, certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet
serviceförvaltningen
Erland Flygt, projektledare serviceförvaltning
Tjänstemän
Jan Rönnberg, avdelningschef socialtjänsten
Christina Pettersson, verksamhetsutvecklare socialtjänst
Tidpunkt och plats
Torsdagen 11 april 2019, kl 14:30 - 16:30
Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104, 6 tr, Lokal Värtan
Protokollet justerades elektroniskt 2019-04-16

Östermalms stadsdelsförvaltning
Socialtjänsten
Karlavägen 104
Box 241 56
104 51 Stockholm
stockholm.se

Jan Delvert

Carina Björklund

Ordförande

Ledamot

1. Öppnande
Ordförande Jan Delvert öppnade sammanträdet och hälsade alla
välkomna.
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2. Godkännande av dagordning
Rådet godkände föredragningslistan.

3. Val av protokolljusterare
Carina Björklund utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
Protokollet justeras elektroniskt senast 16 april 2019.

4. Godkännande av rådets protokoll 2019-03-14
Rådet beslutade att godkänna protokollet samt lägga det till
handlingarna.

5. Ombyggnation av förvaltningens lokaler
Rådet välkomnar adjungerade tjänstemän Kerstin Engström, Hanna
Svensson samt Erland Flygt.
Ordförande Jan Delvert efterfrågar gamla protokollet av
tillgänglighetsvandring i förvaltningslokalerna. Kerstin Engström
beskrev att eftersom de nya lokalerna inte kommer att utformas
såsom nuvarande så är inte protokollet direkt användbart i pågående
tillgänglighetsarbete, men att där framförda synpunkter ska beaktas.
Kerstin Engström berättar att projektering fortskrider enligt plan och
att efter ombyggnation och evakuering med återflytt så kommer all
verksamhet i förvaltningen att flytta samman på samma adress.
Projektering sker i samarbete med hyresvärden Wasakronan.
Tjänstemännen redogjorde för tillgänglighetsarbetet, som även
omfattar frångänglighet, samt visade ritningar och en
powerpointpresentation med bilder av interiörer och
reception/väntrum. Arbetet utgår från flera tillgänglighetsaspekter.
Handikapp-Wc blir enligt norm. Receptionen kommer att utformas
efter såväl stående som rullare. Ordförande påtalade problematik
med hissen, vilket noterades.
Sekreterare Christina Pettersson skickar över rådets framarbetade
checklista för kognitiv och perceptuell anpassning.
Ordförande Jan Delvert efterfråga tid och möjlighet för rådet att
kunna medverka vid eventuella korrigeringar och synpunkter i
tillgänglighetsarbetet vid ombyggnationen. Då projekteringen är
långt framskriden ska rådet kontakta Kerstin Engström för fortsatt
samverkan.
Sekreterare Christina Pettersson informerade att förvaltningen letar
efter möteslokal till rådsmötena under evakueringsperioden. Från
och med mötet i maj kommer rådsmötena hållas i andra lokaler.
Separat utskick och kallelse gällande detta sker inom två veckor.

6. Uppföljning av presidiemötet
Error! No text of specified style in
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Rådsmedlemmarna upplevde föregående möte med presidiet som
bra och kreativt. Rådet önskar arbeta vidare med två frågor där
svaren inte upplevdes vara tillfyllest.
Fråga 1. Tillgänglighetsundersökningen
Fråga: finns det möjlighet att anställa någon
sommarjobbare/ praktikanter som kan sammanställa
materialet?
Avdelningschef Jan Rönnberg informerar att feriejobbarna
är redan matchade. Jan Rönnberg tar frågan vidare till
avdelningschef för lokalfrågor Roger Mellroth och Kerstin
Engström, lokalintendent.
Fråga 2. Vilket ansvar har förv. för sina medborgare?
Kan/får/bör förvaltningen aktualisera ett ärende till annan
nämnd eller förvaltning?
Mötet diskuterade utmaningarna och beslöt följande:
Sekreterare Christina Pettersson tar frågan till mötet för
stadens rådssekreterare och ordförande Jan Delvert tar upp
frågan i kommunfullmäktiges råd för
funktionhindersfrågor.

7. Information från stadsdelsförvaltningen
S.k. ”treåringen”, där förvaltningen beskriver prognoser och trender
baserat på analyser, underlag och statistik från de tre föregående
verksamhetsåren, delades ut till närvarande rådsmedlemmar.

8. Remisser
Motion om nollvision mot hemlöshet bland äldre, dnr 2019-90-1.5.1.
Rådet har tagit del av handlingarna och har inget att anföra.

9. Genomgång av bevakningslistan.
Se reviderad lista.

10. Övriga frågor
a. Uppföljning av utbildning för ledamöter i FH-råd 2 april
Bra information för helt nya ledamöter.
Utbildningen utgick huvudsakligen från
powerpointpresentationer vilket är svårt för
rådsmedlemmar med synnedsättning. Mycket information
handlade om stadens styrning. Flera deltagare från FH-råd
efterfrågar mer information och stöd kring rådens
uppdrag och arbetssätt. Särskilt efterfrågas gränssättning i
området mellan funktionsnedsättning och äldreomsorg,
eftersom flera rådsmedlemmar är äldre.
Rådet ber sekreterare Christina Pettersson att ta med sig
återkoppling och synpunkter till
funktionhindersombudsmannen.
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b. Skrivelse från Christina Barthlow
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Rådet diskuterade rådsmedlemmens skrivelse om
specificering av hemtjänstfakturor. Ordförande Jan
Delvert återkopplar till Christina Barthlow att kontakta
sin biståndshandläggare och/eller dennes chef eftersom
stadsledningskontoret eller nämnden inte ansvarar för
faktureringssystemet.
c. HSO årsmöte 9/4- nytt namn Funktionsrätt, Stockholm
stad
Ordförande Jan Delvert informerade att vid årsmötet
byttes namnet till Funktionsrätt Stockholms stad, ny
ordförande är Anna Qvarnström.
d. Genomgång av lista över förslag på adjungerade
Till maj förslås Eva Björklund, enhetschef Stöd- och
serviceenheten.
I augusti kommer Therese Bengtsson, enhetschef
Vuxenenheten.
Under hösten; Therese Rosén, pensionärsrådet, Personligt
ombud, samt representant från äldreomsorgen främst
gällande handläggarnas kompetens i riktlinjer för
ledsagning.
Sekreterare Christina Pettersson kontaktar ovanstående.
e. Rambölls rapport
Ordförande Jan Delvert informerade att under hösten ska
staden tillsätta en utredning för att se över rådens
arbetssätt, organisering och mandat mm. Rapporten
flaggar för olika lösningar gällande bl.a. gällande antal
FH-råd och arbetssätt. FH-rörelsen kommer att vara
representerad i utredningsarbetet.

11. Mötets avslutande och nästa möte
Datum för nästa möte är 16 maj. Information om annan lokal skickas
ut per mejl och post i god tid.
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