Råd för funktionshinderfrågor
vid fastighetsnämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden

Möte mellan miljö- och
hälsoskyddsnämndens presidium
och rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar
Tid
Plats

Måndagen den 2 maj 2022
kl 13.40 – 14.20
Kungsträdgården, Tekniska Nämndhuset

Närvarande
Ledamöter:
Stefan Mattsson (SRF), ordföranden
Dolores Back (Funktionsrätt Stockholms
stad/Neuroförbundet), vice ordföranden
Amir Amirriazi (DHR)
Eva Söderbärj (Funktionsrätt Stockholms stad /FUB)
Britt-Inger Stjernström (Funktionsrätt Stockholms stad/R)
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium:
Katarina Luhr (MP) ordföranden
Emilia Bjuggren (S) vice ordföranden
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Kerstin Thörner och
borgarrådssekreteraren Yrsa Lindberg.

Rådets möte med miljö- och

hälsoskyddsnämndens presidium
Stefan Mattsson, rådets ordförande, hälsar samtliga
välkomna till dagens sammanträde.
IT-stöd till rådsmedlemmar:

Rådet önskar uppföljning på förgående års fråga om
möjlighet till IT-stöd i form av dator eller läsplatta för att
fullgöra sitt uppdrag.
En del råd i staden får låna läsplattor till sitt uppdrag och i
samband med pandemin skickas det ut färre papper. Rådet
tycker att det vore lämpligt att titta på möjligheterna att ge
rådet stöd i form av IT-utrustning.

www.stockholm.se

Ordföranden Katarina Luhr (MP) svarar att det borde råda
samma förutsättningar för rådets ledamöter som för
ledamöter och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Hon uttrycker även att detta är något som borde delas ut
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centralt. Ordföranden Katarina Luhr (MP) menar att om
inte stadsledningskontoret kan tillgodose rådets behov så
är det något miljöförvaltningen får ordna.
Rådet får frågan vilken typ av utrustning som önskas,
majoriteten önskar få låna en Ipad, men det finns även
ledamöter som vill fortsätta få kallelser och handlingar i
pappersformat hemskickat.
Valår – funktionshinderpolitiken:

Vilka funktionshinderfrågor kommer era respektive
partier driva lokalt i valrörelsen?
Ordföranden Katarina Luhr (MP) svarar att Miljöpartiet
bland annat går till val på frågor om:
• Mer och bättre individanpassning, det ska till
exempelvis finnas större valmöjligheter vid
ledsagning. Insatserna personlig assistans och
ledsagning ska vara mer individanpassade det vill
säga flexibla och kunna utformas utifrån personens
behov och önskemål.
• Att öka tillgängligheten till natur, kultur och idrott.
• Skapa fler LSS-bostäder, det ska också bli lättare
att få LSS-bostad.
Amir Amirriazi lyfter problemet med att det i dagsläget är
svårt att flytta mellan stadsdelar i Stockholms stad, då
man förlorar sina insatser enligt LSS när man flyttar och
därför behöver söka om sina insatser i den stadsdelen man
flyttar till.
Ordföranden Katarina Luhr (MP) svarar att hon är
medveten om problemet.
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Vice ordföranden Emilia Bjuggren (S) svarar att
Socialdemokraterna bland annat går till val på frågorna:
• Att utreda varför besluten kring ledsagning blir
snålare och varför brukare tilldelas färre timmar.
• Att skapa en central funktion för samordning av
LSS-bostäder som ska göra det mer effektivt och
enklare att få en LSS-bostad.
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• Att skapa ordning och reda bland elsparkcyklarna,
de gemensamma ytorna ska bli bättre reglerade.
Ordföranden Stefan Mattsson önskar att det fanns en
fackförvaltning som hade ansvaret för all form av
biståndsbedömning, istället för att stadsdelsnämnderna
ska besluta i frågorna.
Dolores Back har ett önskemål till presidiet om att bara
använda ordet tillgänglighet i relation till frågor om
funktionshinder, detta för att begreppet inte ska urvattnas.
Översyn av funktionshinderråd:

Med anledning av pågående översyn av
funktionshinderråden undrar rådet hur presidierna ställer
sig till frågan, vilka fördelar eller nackdelar ser
presidierna med förslaget?
Frågan är ställd utifrån förutsättningen att översynen av
funktionshinderråd blivit en allmän offentlig handling.
Vid rådets möte har översynen inte blivit offentlig.
Rådet tycker att det hade varit en bra idé att slå ihop
fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens
råd med idrottens funktionshinderråd. Råden har mycket
gemensamt, framförallt fastighet och idrott.
Rådets medlemmar uttrycker en oro för att översynen kan
innebära att rådet tappar kontakt med nämnderna och
möjligheten till inflytande.
Vidare tycker rådet att det är viktigt att till exempelvis
förlorad arbetsinkomst kompenseras för deltagande i
stadens råd. Detta är en förutsättning för att yngre ska ha
möjlighet att ta en plats i ett råd.
När översynen skickas till nämnden önskar rådet att få
vara remissinstans.
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Ordföranden Katarina Luhr (MP) påtalar att råden har en
viktig funktion i att kunna tillföra kunskap från
funktionshinderområdet till staden.
Central tillgänglighetskonsult

Stefan Mattsson lämnar önskemål om att staden ska
inrätta en central tillgänglighetskonsult, så att kunskaper
om funktionshinderområdet finns inom staden.
Ordföranden Katarina Luhr (MP) menar att staden har
behov av olika experter och det kan vara svårt att täcka
kompetensbehovet.
Ordföranden Stefan Mattsson tackar för mötet.

Vid protokollet

Kerstin Thörner
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