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Norrmalms råd för funktionshinderfrågor 201906-05-möte 5
Närvarande ledamöter
Louise Lindström, Förbundet för Delaktighet,
Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) –
Stockholmsavdelningen – vice ordförande
Erik Edlund, FUB Stockholm – För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning (Funktionsrätt Stockholms stad)
Gunilla Jarehult, Neuroförbundet Stockholm
(Funktionsrätt Stockholms stad)
Monicka Zachari, SRF – Synskadades riksförbund
Stockholms stad
Ej närvarande
Gustav Rehnby, IFS – Intresseföreningen för personer
med schizofreni och liknande psykoser, Steg För Steg/CS
(Funktionsrätt Stockholms stad ) – ordförande
Kirsi Leijonmarck, Reumatikerföreningen Stockholm
(Funktionsrätt Stockholms stad)
I tjänsten närvarande
Maria Härenstam, avdelningschef
Sara Alvfeldt, sekreterare
Tidpunkt
2019-06-05 möte 5/2019, kl. 15.00-16.30
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Äldreavdelningen
Sankt Eriksgatan 117
Box 450 75
104 30 Stockholm
Växel 08-508 09 00
Fax 08-508 09 019
stockholm.se

Protokollet justerat
Datum …………….
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Louise Lindström
justerat via mail

Gunilla Jarehult
justerat via mail

§1
Ordförande öppnar mötet
Rådets vice ordförande Louise Lindström öppnade mötet
och hälsade deltagarna välkomna.
§2
Val av justerare
Gunilla Jarehult valdes att justera mötets protokoll.
§3
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§4
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.
§5
Mötesdeltagarna presenterar sig
Mötesdeltagarna presenterade sig. Rådets sekreterare och
Maria Härenstam deltar under detta sammanträde.
§6
Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
Maria Härenstam gick igenom föredragningslistan till
stadsdelsnämndens sammanträde den 13 juni.
Rådet önskar yttra sig om följande punkter:
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4. Anlägg en rastgård för småhundar i Vanadislunden
Rådet har tagit del av ärendet och utgår ifrån att
tillgänglighetsaspekter beaktas i planeringen. Monicka
Zachari poängterar vikten av god belysning vid
framförallt grindarna till rastgården. Likaså att det är
enkelt att öppna och stänga rastgården.
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5. Lekplats i Klarakvarteren

Rådet har tagit del av ärendet och ställer sig positiva till
det. På rådets önskan berättar Maria Härenstam mer om
Vision Klara. Funktionshinderrådet framhäver att det är
viktigt att olika sorts tillgängligheter beaktas i
planeringen. Klara kyrkas område lyfts fram som
svårtillgängligt.
7. Policy för sociala medier i Stockholms stad- svar på remiss
från kommunstyrelsen

Rådet har tagit del av ärendet och stödjer förslaget i sin
helhet. Ledamöterna vill dock framhäva att informationen
på sociala medier är flyktig och kräver att man är
närvarade när informationen publiceras då den sedan
försvinner i flödet. Vidare vill rådet framhäva att det är
viktigt att inte glömma andra medier och på så sätt beakta
tillgängligheten på flera sätt.
Rådet stödjer förvaltningens förslag om en
stadsgemensam digital utbildning som även kan hänvisa
till bemötandeguiden vad gäller funktionsnedsättningar.
8. Översyn av styrdokument och utarbetande av
digitaliseringsprogram för Stockholms stad- svar på remiss från
kommunstyrelsen

Rådet delar förvaltningens synpunkter att programmet är
omfattande och skulle kunna förenklas och förtydligas i
vissa avsnitt i syfte att öka läsbarhet och förståelse. Bland
annat behöver gränssnittet ses över. Rådet framhäver
vikten av att funktionshinderaspekter inkluderas i
programmet.
10. Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2019

Rådet önskar de enheter som valt att delta lycka till och
hoppas funktionshinderaspekterna inkluderas i
utvärderingen av inkomna ansökningar.
§7
Övriga frågor
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Det förslag på presentationsfolder för rådet som Mikael
Josephson tagit fram är godkänt vid tidigare möte men
frågan är bordlagd tills hans efterträdare är på plats. Det
finns en tydligare bild av Norrmalms stadsdelsområde
som Erik Edlund i rådet har tagit fram och som ska
användas i stället för nuvarande bild.
Trycksaker i receptionen
Louise Lindström efterfrågar årsangivelse och
sidnumrering på informationsfoldrar i receptionen,
exempelvis broschyren ”tyck till”.
Sparkcyklar
Rådet lyfter fram att sparkcyklar kan utgöra ett hinder för
personer med olika typer av funktionshinder. Erik Edlund
ska skriva förslag till skrivelse från FHR Norrmalm till
Trafiknämndens FHR.
§8
Höstens möten
Rådet önskar byta tillbaka mötesdag till måndagar och
föreslår ha höstens två första möten:
19 augusti
16 september- diskutera följande mötesdagar för hösten
efter rådsintern kollationering.
§9
Mötets avslutande - Nästa möte
Mötets ordförande tackade deltagarna och avslutade
mötet. Nästa möte är inbokat till måndagen den 19 augusti
kl. 15.00-16.30, med rådets förmöte kl. 14.15.
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