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Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
De handikappades Riksförbund
SRF- SRF Stockholms stad
Hörselskadades förening i Stockholm

RSMH
DHR
SRF
HRF

Reumatikerföreningen Stockholm
Föreningen utvecklingsstörda
barn och ungdomar
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

R
FUB
HJÄRNKRAFT

Chef, Utföraravdelningen för funktionshindrade
Chef, Beställaravdelningen för
funktionshindrade och äldre
Sekreterare

§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ulrika Voghera hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§2
Val av justeringsman
Ken Gammelgård utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§3
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av följande under § 12 Övriga frågor.
• Heminstruktörer
• Citybanan
• Rådets arbetsformer
§4
Anmälan av justerat protokoll
Justerat protokoll nr 7/2007 från den 21 augusti 2007 för Södermalms lokala handikappråd
anmäldes och lades till handlingarna.
§5
Avknoppning av hemtjänstenheter och dagverksamhet
Karin Johansson informerade kortfattat om ärendet. Tre hemtjänstenheter, Katarina/Eriksdal,
Magdalensgården/Gamla stan och Tanto har ansökt om att tillsammans avknoppa sin
verksamhet. Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att tillstyrka enheternas ansökan.
Rådet beslutade att lägga ärendet till handlingarna
§6
Förslag till detaljplan för Danvikslösen infrastruktur. Remiss från
stadsbyggnadskontoret
Rådet beslutade att lägga ärendet till handlingarna med följande kommentar; "Rådet utgår
från att de bestämmelser som gäller för tillgänglighet efterlevs".
§7
Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Yttrande till länsstyrelsen
Claes Lagergren informerade kortfattat om ärendet. Enigma Omsorg AB ansöker om
tillstånd att starta ett boende enligt LSS för barn och ungdomar med autism och Aspergers
syndrom, beläget vid Färgargårdstorget. Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att
tillstyrka ansökan.
Rådet beslutade att lägga ärendet till handlingarna.
§8
Ärenden till stadsdelsnämnden den 20 september
Claes Lagergren informerade kortfattat om övriga ärenden på nämndens sammanträde den
21 september. Föredragningslista med handlingar i samtliga ärenden finns på stadsdelens
hemsida med adress www.insyn.stockholm.se/sodermalm
§9
Förvaltningsinformation
Karin Johansson informerade om utföraravdelningens organisationsöversyn av stadsdelens
tre assistansenheter. Syftet med översynen är att enheterna ska arbeta på ett likartat sätt.
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§ 10
Tillgänglighet inom Göta Ark
Diskussion fördes om tillgängligheten inom förvaltningens lokaler i Göta Ark.
Rådet beslutade föreslå stadsdelsnämnden att förvaltningen får i uppdrag att göra en
inventering av tillgängligheten inom Göta Ark och därefter i samråd med handikapprådet
upprätta en åtgärdsplan för att göra lokalerna tillgängliga för personer med olika
funktionshinder.
§ 11
Information om inkomna handlingar
Till rådet har följande inkommit: Inbjudan till öppet hus på Tellus fritidscenter, Lignagatan
6 den 24 oktober 2007.
§ 12
Övriga frågor
• Heminstruktörer
Lennart Nolte presenterade ett frågeformulär från SRF Stockholms stad, ställt till samtliga
stadsdelar, gällande stadens heminstruktörsverksamhet. Lennart önskade att Södermalms
svar ska presenteras på handikapprådets nästa sammanträde.
• Citybanan
Ulrika Voghera meddelade att hon bjudit in Stefan Thelander från Ramböll AB till rådets
nästa sammanträde. Ramböll AB har konsultuppdrag för Banverket i projekt Citybanan.
Stefan Thelander kommer vid sammanträdet bland annat att informera om inskränkningar i
framkomligheten på Södermalm.
• Rådets arbetsformer
Diskussion fördes om rådets arbetsformer. Önskemål finns att alla verksamhetsområden i
god tid informerar rådet om kommande ärenden så att rådet kommer in i beredningen av
ärenden på ett tidigt stadium. Karin Johansson lovade att informera förvaltningsledningen
om rådets önskemål. Rådet kommer att bjuda in avdelningscheferna till kommande
sammanträden. Namn och telefonnummer till avdelningscheferna och information om
förvaltningens verksamhetsområden finns på stadsdelens hemsida med adress
www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=148150
§ 13
Nästa sammanträde
Nästa sammanträdesdag är tisdag den 16 oktober kl. 16.30 – 18.30.
Plats: Sammanträdesrum Cornelis, Göta Ark-huset, Medborgarplatsen 25.
§ 14
Sammanträdet avslutas
Ordförande Ulrika Voghera förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Kjell Carlsson

