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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 12,
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
8 december 2015.

§5
Information från Stockholms stads
funktionshindersombudsman Riitta-Leena Karlsson
Riitta-Leena Karlsson informerar rådet att arbetet med
utvärderingen av Program för delaktighet ska genomföras av
Ramböll. Brukarorganisationerna ska vara involverade i
utvärderingen som ska vara slutfört i april 2016.
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Därefter inleds revideringen av programmet i samråd med
brukarorganisationer. Även den kommande uppdateringen av de
statliga funktionshinderspolitiska målen ska beaktas.

§6
S:t Julianutmärkelsen
Totalt 63 tips har inkommit.
De nominerade i de olika kategorierna är:
Fysisk tillgänglighet
Skansen
Allhelgonakyrkan
Aspuddsparken – lekplatsen
Tillgänglig information och kommunikation
Tekniska museet, MegaMind
SF-biograferna
Micasa Fastigheter AB
Delaktighet
Eolshälls 4H
IK Södra Judo
Spårvägens simförening
Arbetsgivaregenskaper
Mitt i City förskolor
Stockholm Vatten AB
Nya Rågsveds Folkets Hus
Efter diskussion i rådet fattades följande beslut.
Beslut

1. I kategorin fysisk tillgänglighet tilldelas Skansen
S:t Julianutmärkelsen.
2. I kategorin tillgänglig information och kommunikation
tilldelas SF-biograferna S:t Julianutmärkelsen.
3. I kategorin delaktighet tilldelas Eolshälls 4H
S:t Julianutmärkelsen.
4. I kategorin arbetsgivaregenskaper tilldelas Stockholm
Vatten AB S:t Julianutmärkelsen.
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§7
Svar på remiss Program för upphandling och inköp
samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet
Dnr 170-850/2015
Beslut

1. Kommunstyrelsens funktionshinderråd godkänner förslaget
till remissvar
2. Kommunstyrelsens funktionshinderråd lämnar utlåtandet
till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors synpunkter
FN:s övervakningskommitté om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning har rekommenderat Sverige att ställa krav
på att tillgänglighet systematiskt ska inkluderas i alla avtal om
offentliga upphandlingar. Stockholms stad har i det nya
programmet för upphandling och inköp en möjlighet att följa
FN:s rekommendation. Detta görs också i viss mån men kan bli
tydligare. Man bör också visa att man är medveten om FN:s
rekommendationer.
I programmet står det att upphandling ska ta tillvara social
integration. I social integration ingår funktionsnedsättning. I
programmet berörs detta under kapitlet om Ett Stockholm som
håller samman och ett kapitel om Ett demokratiskt hållbart
Stockholm. Syftet med denna uppdelning är att programmet ska
följa kommunfullmäktiges inriktningsmål. Man har valt
övergripande formuleringar, exempelvis nämns inte personer med
funktionsnedsättning specifikt när man talar om utsatta grupper
på arbetsmarknaden. Det skulle mycket väl kunna tydliggöras
vilka de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden är. Här skulle
man kunna ställa krav på att leverantörerna ska anställa personer
med funktionsnedsättning, exempelvis en viss andel av
nyanställningar.
Bristande tillgänglighet är sedan den 1 januari 2015 en ny
diskrimineringsgrund vilket innebär ett större ansvar för att
stadens verksamheter och de varor och tjänster som upphandlas
är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Vi anser att förslaget i dess nuvarande form inte har en tillräckligt
tydlig formulering om tillgänglighetskrav vid upphandling och
inköp. Vi menar att det istället ska tydliggöras att tillgänglighet
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ska utgöra ett kriterium för anbudssökanden och kompetens att
uppfylla kraven på tillgänglighet ska kunna styrkas.
Under rubriken Kvalitet på s. 6, stycke 3, saknar vi tillgänglighet
bland de krav som ska ställas för att uppnå god kvalitet vid
upphandling av verksamhet.
Under rubriken Information vid upphandling av verksamhet för
sociala tjänster på s., 9, första stycket, står att bl.a.
funktionshindersråd ska hållas informerade under
upphandlingsprocessen så långt lagen tillåter. Vi anser att det inte
är tillräckligt att funktionshinderråden informeras under
upphandlingsprocesser utan att de också ska vara delaktiga och
kunna påverka förfrågningsunderlagen till upphandlingar. Det är
viktigt att funktionshinderråden är delaktiga i
upphandlingsprocessen. Staden ska använda den kompetens som
finns i bl.a. stadens råd för funktionshinderfrågor och involvera
dem vid framtagande av förfrågningsunderlag till upphandlingar.

§8
Svar på remiss Gemensam avtalsreglering genom LOV
för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
enligt LSS
Dnr 151-1355/2015
Beslut

1. Kommunstyrelsens funktionshinderråd godkänner förslaget
till remissvar
2. Kommunstyrelsens funktionshinderråd lämnar utlåtandet
till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors synpunkter
Det är inte klart hur denna förändring kommer att påverka den
enskildes möjlighet till goda levnadsvillkor och en kvalitativ
korttidstillsyn. Det enda som nämns är att den enskilde inom
ramen för LOV kommer att få välja korttidstillsyn. Trots att det
teoretiskt är korrekt vet vi att det inom LOV funnits praktiska
begränsningar att välja verksamhet av olika skäl. En anledning
kan vara att ett fåtal verksamheter väljer att delta i systemet.
Vi saknar en analys av hur enskilda kommer påverkas av
införandet av LOV. En oacceptabel konsekvens, som också skett
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inom ett flertal kommuner i länet, är att enskilda uppmanats och
ibland tvingats byta sin nuvarande verksamhet mot en ny inom
LOV-systemet. Direkt motsatt syftet med valfrihet. Detta är inte
önskvärt och staden bör klargöra att så inte kommer ske när man
nu inför LOV inom korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år.
För att ett valfrihetssystem ska vara fungerande måste det finnas
ett stort antal verksamheter med. Vi kan inte se att staden gjort
någon bedömning om hur många verksamheter, i förhållande till i
dag, som väntas gå med. Därför är det svårt att bedöma om detta
införande innebär en faktiskt ökad valfrihet.
Till sist vill tillägga att funktionshinderorganisationer tidigare
varit kritiska till hur nivåbedömningen av enskilda individer
genomförs. Det har tidigare skett utan den enskildes eller legal
företrädares medverkan. Vi anser fortsatt att den enskilde ska få
medverka i nivåbedömningen.

§9
Mötesdagar 2016
Beslut

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor fastställer
följande sammanträdesdagar för år 2016.
Måndag 15 februari
Måndag 11 april
Måndag 30 maj
Onsdag 1 juni

kl. 15-17
kl. 15-17
kl. 15-17
kl. 15:45-16:15 (gemensamt möte med
kommunstyrelsen)

Måndag 12 september
Måndag 24 oktober
Måndag 21 november
Måndag 5 december

kl. 15-17 (kommunstyrelsens pres.)
kl. 15-17
kl. 15-17
kl. 15-17

§ 10
Anmälningsärenden
Beslut

Handlingarna enligt kallelsen anmäls till Rådet.
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§ 11
Yttranden över ärenden från kommunstyrelens
sammanträde/n
Beslut

Inga yttranden föreligger.

§ 12
Övriga frågor
Beslut

Jan Delvert (HSO/Personskadeförbundet RTP) väcker en fråga
angående stadens utbildningspaket till förtroendevalda. Jan vill
att rådet ska vara delaktig i processen.
Jan konstaterar vidare att rådets sida på Stockholm.se bör ses
över, både till form och till innehåll.
Lars Persson (HSO/Neuroförbundet Stockholm) tar upp bristen
på servicebostäder. Lars konstarerar att det i budgeten framgår att
frågan om servicebostäder ska prövas från projekt till projekt och
uttrycker en oro över att det är en minskning av ambitionen i
förhållande till det tidigare målet om fem procent.
Nils Duwähl (DHR Stockholm) vill veta tågordningen framåt för
stadens nya parkeringsstrategi.

§ 13
Sammanträdet avslutas
Beslut

Ordförande Erik Malm (MP) förklarar sammanträdet avslutat kl.
15:55.

Vid protokollet

Martin Edgélius
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