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§1
Sammanträdets öppnande
Beslut

Ordförande Erik Malm (MP) hälsar alla välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.

§2
Närvarande
Presentation
Beslut

Se bilaga.

§3
Godkännande av föredragningslista
Beslut

Föredragningslistan godkänns efter tillägg under punkt 10,
Övriga frågor.

§4
Val av protokolljusterare och tid för justering av
protokollet
Beslut

Ordförande Erik Malm (MP) och vice ordförande Lena Huss
(HSO/ÅSS) utses att justera protokollet. Protokollet justeras den
10 november 2015.

§5
Information från Stockholms stads
funktionshindersombudsman
Riitta-Leena Karlsson

Funktionshinderombudsmannen informerar om arbetet med S:t
Julianutmärkelsen.
Beslut

Rådet lämnade sitt samtycke till följande.
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Arbetsgruppen föreslår tre nominerade i samtliga fyra
kategorier. Rådet tar ställning till vinnaren i respektive
kategori i sitt jurymöte den 1 december.
Både privata, kommunala och landstingets verksamheter
ska kunna nomineras.
Om verksamheten tillför ”kärnverksamhet” inom
funktionshinderområdet, såsom daglig verksamhet,
habiliteringsverksamhet eller liknande ska verksamheten
kunna redovisa särskilda egenskaper/kvaliteter/arbetssätt i
linje med den beskrivning som gäller för den aktuella S:t
Julian-kategorin.
Tidigare vinnare kan ej utses som vinnare på nytt i samma
kategori.

§6
Möte med kommunstyrelsens presidium
Rådets ordförande Erik Malm (MP) och vice ordförande Lena
Huss (HSO/ÅSS) hälsade kommunstyrelsens presidium, Karin
Wanngård (S) ordförande, Anna König Jerlmyr (M) första vice
ordförande och Daniel Helldén (MP) andra vice ordförande,
välkomna till rådets sammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård (S) tackade rådet
för inbjudan och konstaterade att rådet har en viktig roll att spela i
beslutsfattandet i Stockholm stad.
Kommunstyrelsens första vice ordförande Anna König Jerlmyr
(M) konstaterar att alla människors förmåga ska tas tillvara.
Annas vision är att alla ska få vara delaktiga i samhället, både i
skola och i arbetsliv, men också att enkelt avhjälpta hinder ska
minimeras.
Kommunstyrelsens andra vice ordförande Daniel Helldén (MP)
börjar med att understryka att det finns mycket arbete som kan
förbättras i staden, särskilt när det gäller fysiska hinder i stadens
miljö.
Ola Lundström (HSO/SDF), ordförande i dövas förening i
Stockholms stad, konstateras att det finns stora hinder i samhället
för döva. Mycket på grund av att hörselnedsättning är ett dolt
problem. Ola efterfrågar ett mer praktiskt synsätt på hur vi
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kommer tillrätta med till exempel arbetslösheten bland personer
med hörselnedsättning.
Vice ordförande Lena Huss (HSO/ÅSS) adresserar de frågor som
rådet skickat till presidiet i förväg inför dagens möte (se bilaga).
Kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård (S) svarar att
rådets delaktighet är viktig men att stadens ärendehantering tyvärr
gör det svårt att informera rådet om ärenden tidigare än vad som
görs i dag.
Kommunstyrelsens andra vice ordförande Daniel Helldén (MP)
ser gärna att rådet meddelar hans rotel om det visar sig att något
ärende har gått fram utan att rådet har fått komma till tals.
Jan Delvert (HSO/Personskade-förbundet RTP) konstaterar att
partierna inte ska vänta på att handikapporganisationerna bjuder
in dem, utan att de gärna själva får bjuda in till diskussion. Jan
frågar även om funktionshinderrådens arbete och syfte ingår i
någon utbildning för stadens politiker.
Kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård (S) svarar Jan att
så inte är fallet men att hon tar frågan med sig då en utbildning är
på väg att tas fram.

§7
Stockholms stads nya upphandlingsprogram och hur
staden beaktar sociala hänsyn i sina upphandlingar
Carin Carlsson, upphandlingsenheten, stadsledningskontoret

Carin Carlsson från upphandlingsenheten vid
stadsledningskontoret informerar rådet om stadens nya
upphandlingsprogram som nu är på remiss i staden.
Därefter bereddes rådet möjlighet att ställa frågor till Carin.

§8
Anmälningsärenden
Beslut

Handlingarna enligt kallelsen anmäls till Rådet.
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§9
Yttranden över ärenden från kommunstyrelens
sammanträde den 21 oktober
Beslut

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor yttrar sig över
följande ärenden från kommunstyrelsens sammanträde den 21
oktober 2015.
Ärende 6 om innovationsstrategi.
Att de tjänster och den service som staden tar fram också beaktar
tillgänglighet och att staden håller sig uppdaterade på
innovationer inom tillgänglighet.
Ärende 16. Ekonomiskt bistånd och arbetslöshet.
Vi ställer oss bakom Handikappförbundens remissyttrande.
Handikappförbunden tillstyrker utredningens förslag. De
understryker dock vikten av individuell prövning enligt SoL och
vikten av att säkerställa att den sökande ges korrekt information
och kan ta till sig informationen.
Ärende 18. Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi vill påminna om att personer med funktionsnedsättning, i
stadens trygghetsmätning, uppgav att de i högre utsträckning än
befolkningen i övrigt varit utsatta för våld i nära relationer. 5,3
procent av kvinnorna med funktionsnedsättning jämfört med 2,1
procent av kvinnorna i övrigt uppger att de varit utsatta för våld i
nära relationer. Det är därför viktigt att tillämpa ett
intersektionellt perspektiv som inkluderar funktionsnedsättning i
arbetet mot våld.

§ 10
Övriga frågor
Beslut

Jan Delvert (HSO/Personskade-förbundet RTP) väcker frågan att
man bör ta ett rejält och förutsättningslöst grepp på hur
funktionshinderråden fungerar, hur de samverkar med
kommunstyrelen samt med varandra. Jan föreslår att man sätter
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ihop en arbetsgrupp bestående av representanter från HSO, DHR,
SRF och kommunstyrelsen för att titta på det här.
Lillemor Högselius (HSO/SRF) informerar om att hon vid ett
referensgruppsmöte på socialförvaltningen fick information om
att det finns stora problem och många klagomål på stadens
turbundna resor till och från skola och daglig verksamhet.
Lillemor undrar om rådet kan påverka i denna fråga.
Ordförande Erik Malm (MP) konstaterar att rådet bör bjuda in en
tjänsteman från serviceförvaltningen för att redogöra för frågan.

§ 11
Sammanträdet avslutas
Beslut

Ordförande Erik Malm (MP) förklarar sammanträdet avslutat kl.
15:50.
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