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Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Lokala

2006-10-04

handikapprådet

PROTOKOLL NR 6/2006
från sammanträde i Lokala handikapprådet i Spånga-Tensta den 4 oktober 2006
Justerat den 11 oktober 2006

Lars Eriksson

Eva Nilsson

Närvarande: Lars Eriksson, IFS, ordförande
Eva Nilsson, DHR, vice ordförande
Ann-Margret Lindström, sekreterare
Förhinder:

Leif Ejderhamn, FUB Stockholm
Lena Spanó, Strokeföreningen i Stockholms län
Annika Wedin, SDF
Delzar Abdulkarim, SRF

§ 1 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg under Övriga frågor.
§ 2 Justering av protokoll
Eva Nilsson utsågs att förutom Lars Eriksson justera dagens protokoll. Protokollet ska
justeras den 11 oktober.
Anmäldes att protokollet från lokala handikapprådets möte den 6 september blivit
justerat den 13 september. Protokollet gicks igenom. Rådet efterlyser den skrivelse om
funktionshindrade elevers rätt till undervisning på sina villkor som Leif Ejderhamn och
Annika Wedin lovade färdigställa till gruppledarträffen den 9 juni (p. 9).
§ 3 Remisser, motioner och medborgarförslag
---------------§ 4 Kallelser
---------------§ 5 Protokoll mm
Spånga-Tensta pensionärsråds protokoll från den 18 september gicks igenom och lades
till handlingarna. Eva Nilsson ställde en fråga om utförande av LSS-insatser. ”Hur
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många väljer annan utförare än kommunen?” Sekreteraren lovade tala med chefen för
Beställarenhet Funktionshinder och återkomma med besked.
Protokoll nr 7 från Stockholms kommunstyrelses handikappråds sammanträde lades till
handlingarna.
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Stockholms kommunstyrelse onsdagen
den 23 augusti 2006, § 35, ”Funktionshinderombudsmannens årsrapport för 2005”,
diskuterades och lades till handlingarna.
§ 6 Övriga skrivelser
Förvaltningens svar på enkät från HSO Stockholms stad med anledning av utredningen
”Spindel i fritidsnätet – en central uppgift” diskuterades och lades till handlingarna.
Rapporten ”Bostadssituationen för personer som behöver stöd enligt SoL och LSS” från
HSO Stockholm diskuterades och lades till handlingarna.
Folder från Hörselskadades förening i Stockholm ”Hörbarhet – det självklara valet
2006… och alla år!” delades ut.
Lys, kompa och funka! Nyhetsblad nr 21, 2006/09 delades ut.
Enkät från Föreningen Autism i Stockholms län angående besvarades individuellt av de
närvarande ledamöterna och kommer att skickas ut till övriga ledamöter.
Två skrivelser från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) ”Bostäder för
psykiskt funktionshindrade” och ”Regler och etiska riktlinjer för sociala myndigheters
tjänsteutövning” lades till handlingarna.
Skrivelse från xxxxxxxxxxxx, ordförande i stadsbyggnadsnämndens handikappråd, med
uppmaning till stadsdelsnämndernas handikappråd att bevaka frågan om nya
otillgängliga kiosker på allmän platsmark diskuterades och lades till handlingarna.
§ 7 Tillgänglighet/bygglov
Rådet gjorde en återkoppling till mötet med Trafikkontoret den 19 september om
planerad ombyggnad av Spånga centrum. Ordföranden och vice ordföranden är i
huvudsak positiva till det förslag som presenterades.
Eva Nilsson påminde om att det fortfarande saknas informations-/orienteringstavla i
entrén till servicehuset på Elinsborgsbacken 5 trots att detta påpekades vid
handikapprådets och förvaltningens gemensamma konferens förra året. Enligt Eva
Nilsson saknas det även en skylt när man kör in i Tensta som visar att det finns ett
servicehus i stadsdelen.
Eva Nilsson undrade också vilka slutsatser förvaltningen dragit beträffande
tillgängligheten under förra vinterns snöande. Hur man är förberedd i år önskar rådet
höra av Tekniska avdelningen.
Glassplitter (från sönderslagna flaskor och busskurer) är ett gissel för rullstolsburna på
grund av risken för punktering. Lokaltidningen borde uppmärksamma denna fråga.
Ett annat problem är tjälskador/gropar i trottoarerna som allvarligt försvårar
framkomligheten för rullstolsburna.
§ 8 Barnfrågor
--------------
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§ 9 Övriga frågor
Sekreteraren meddelade att det stod fel datum i kallelsen angående verksamhetschefen
xxxxxxxxxxxxxxx och gruppchefen xxxxxxxxxxxxxxxxxx möte med lokala
handikapprådet. De kommer till rådet den 1 november - under förutsättning att fler än
två ledamöter har möjlighet att närvara den gången.
Rådet undrade om stadsdelens trygghetsvandringar med BRÅ-samordnaren. I november
kommer man att ha en uppföljning av vårens vandringar men inga flera vandringar är
planerade under hösten. Under februari – mars 2007 återupptas vandringarna enligt
BRÅ-samordnaren xxxxxxxxxxxx.
Problemet med dålig närvaro i handikapprådet diskuterades. En anledning kan vara att
yrkesarbetande ledamöter har svårt att delta under dagtid. Om däremot sammanträdena
skulle förläggas på kvällstid skulle det bli svårare för förvaltningens tjänstemän att
komma till rådet. Frågan behöver diskuteras när hela rådet är närvarande. Flera nya
ledamöter tillkommer för övrigt nästa år eftersom en ledamot avgått under året och
minst en till avböjt fortsatt deltagande i handikapprådet.
§ 10 Balanslistan
Se bilaga 1. Punkten om Delzars och xxxxxxxxxxxxxxxx besök i Tensta centrum utgår.
§ 11 Nästa möte
Nästa möte i lokala handikapprådet äger rum onsdagen den 1 november klockan 14.00 i
klubbrummet på Tensta servicehus, Elinsborgsbacken 5.

Ann-Margret Lindström
Bilaga
Balanslistan

