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Anita Runesved (Föreningen Hjärtlung)
Jan Delvert (Personskadeförbundet RTP)
Lena Rösell (Synskadades Riksförbund Stockholms stad)
Kirsi Leijonmarck (Reumatikerföreningen Stockholm)
Karina Axe (Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande
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Förhindrad
Christina Barthlow ( DHR Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet)
Adjungerade
Eva Björklind, enhetschef Stöd- och serviceenheten
Clara Schmidt, biståndshandläggare Stöd- och serviceenheten
Tjänstemän
Christina Pettersson, verksamhetsutvecklare socialtjänst, sekreterare
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Protokollet justerades elektroniskt 2019-05-22

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 med följande tillägg under
punkten ”Övrigt”:




Beredskap och KRIS
Besöka nämndsammanträde
Ersättning/ nivå vid sysselsättning inom socialpsykiatrin

3. Val av protokolljusterare
Carina Björklund utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
Protokollet justeras elektroniskt senast 22 maj 2019.

4. Godkännande av rådets protokoll 2019-04-11
Rådet beslutade att godkänna protokollet samt lägga det till
handlingarna.

5. Information från Stöd- och serviceenheten
Eva Björklind, enhetschef Stöd- och serviceenheten och
Clara Schmidt, biståndshandläggare Stöd- och serviceenheten
presenterade sig.
De visade en powerpointpresentation och berättade om enhetens
arbete samt de olika insatserna som den enskilde kan ansöka om
enligt socialtjänstlagen och LSS. Målgruppen är personer med
funktionsnedsättning. Den vanligaste insatsen är daglig verksamhet
och hemtjänst. Eva och Clara beskrev också hur utredningen går till
och hur handläggarna arbetar för att ringa in behov samt föreslå
lämpliga insatser utifrån dessa.
Rådet beslöt att årligen adjungera representanter för enheten till
rådens möten för att ta del av arbetet inom dess olika verksamheter.

6. Information från stadsdelsförvaltningen
Tertial 1
Christina Pettersson gick igenom tertialrapporten i korta drag.
Tertialrapporten har skickats ut i sin helhet samt delats ut i en
kortfattad version.
Rådet frågade angående aktiviteter där Arbetsmarknadsnämnden i
samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska
fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som
går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.
Christina Pettersson informerade att arbetsmarknadsnämnden ännu
inte har kontaktat stadsdelsnämnden gällande aktiviteten. Detsamma
gäller Socialnämnden, som i samarbete med idrottsnämnden,
stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer ska utveckla
hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar.
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Övriga som lyftes var nämndens aktivitet: ”Information om stadens
program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning, ska spridas till nämndens berörda
verksamheter.
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Christina Pettersson informerade att Funktionhindersombudsmannen
kommer att medverka på chefsforum. Programmet med tillhörande
material har delats ut till alla berörda och flera enheter har aktiviteter
kopplade till programmet i sina verksamhetsplaner.
I tertialrapporten framgår att i staden pågår en översyn av samverkan
med näringsliv och företagare. Nämndens arbete med näringslivsråd
är ännu inte klarlagt.
Rådet beslöt att plocka bort aktiviteten ”Samverkan med
näringslivsrådet” från bevakningslistan.
b. Tillgänglighetsvandring i samband med ombyggnationen
Christina Pettersson redovisade en rapport från en
tillgänglighetsvandring som gjorts från olika entréer till de nya
tilltänkta lokalerna.
Rådet har tagit del av rapporten och kommer att adjungera
lokalintendent Kerstin Engström för fortsatt information.

7. Remisser
Christina Pettersson informerade om en remiss som inkommit med
ett mycket kort svarsdatum beroende på deadline till
kommunfullmäktige. Remissen handlade om en Stockholmsmodell
för samverkan mellan handläggare hos olika huvudmän. På grund av
den korta svarstiden har rådet inte kunnat höras. Modellen beskriver
en struktur för ansvar och rutiner för tjänstepersoner.

8. Uppföljning av presidiemötet
a. Tillgänglighetsundersökningen
Fråga: finns det möjlighet att anställa någon sommarjobbare/
praktikanter som kan sammanställa materialet? (se protokoll 201904-11)
Svar: Christina Pettersson informerade att alla matchningar är gjorda
enligt feriehandläggaren. Handläggaren informerar att antalet
ungdomar med funktionsnedsättning eller sociala skäl som har fått
feriejobb inom nämndens område är preliminärt 28 stycken, vilket är
nästan fyra gånger fler är föregående år.
b. Fråga Vilket ansvar har förvaltningen för sina medborgare?
Kan/får/bör förvaltningen aktualisera ett ärende till annan nämnd
eller förvaltning? (se protokoll 2019-04-11)
Svar: Christina Pettersson informerade att frågan ingår i stadens
pågående utredning av rådens framtida arbete, ansvar och uppdrag
och målsättningen är att tydliggöra samt avgränsa detta.

9. Övriga frågor
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a. Beredskap och KRIS
Lena Rösell lyfte frågan om säkerhet för personer med
funktionsnedsättning vid kris.
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Christina Pettersson informerade om stadens krav
gällande utförare samt att det pågår arbete med riktlinjer
och rutiner inom flera områden såsom värmebölja. Staden
har ett centralt program och nämnder samt bolag har
ansvar att ta fram egna planer.
Rådet beslöt att adjungera förvaltningens säkerhetsstrateg
Said Kanni för att ta del av såväl stadens som nämndens
arbete inom området.
b. Besöka nämndsammanträde
Enligt stadens föreskrifter för råden ska dessa träffa
presidiet samt nämnden varje år. Christina Pettersson
föreslog att råden tillsammans skulle kunna träffa
nämnden i samband med ett nämndmöte.
Rådet beslöt att skicka förfrågan till nämndsekreterare
och presidiet.
c. Ersättning/ nivå vid sysselsättning inom socialpsykiatrin
Karina Axe lyte frågan om omfattning i beslut gällande
insatsen ”Sysselsättning” inom socialpsykiatrin.
Christina Pettersson informerade att staden centralt
utreder hur detta ska utvecklas för att bland möjliggöra
vägar till praktik, arbete eller studier för den enskilde.
Rådet beslöt att lyfta frågan när enhetschef för
socialpsykiatrin adjungeras till augustimötet.

10. Genomgång av bevakningslistan
Rådet reviderade bevakningslistan. Se bilaga

11. Mötets avslutande och nästa möte
Datum för nästa möte är torsdagen den 29 augusti klockan 14:00 i
samma lokal. Enhetschef Therese Bengtsson är adjungerad.
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