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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 11,
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
22 februari 2016.

§5
Information från Stockholms stads
funktionshindersombudsman Riitta-Leena Karlsson
Riitta-Leena Karlsson informerar rådet om följande frågor.
Myndigheten för delaktighet (MDF) genomför på uppdrag av
regeringen den årliga uppföljningen av funktionshinderspolitiken
i landets kommuner. Enkäten omfattar verksamhetsområden som
staden har ansvar för; fysisk tillgänglighet, utbildning,
arbetsmarknad, kultur och idrott. Samtliga enkäter kommer att
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vara besvarade av stadens berörda förvaltningar. MFD redovisar
sitt resultat i en rapport i maj 2016.
Funk i 4D – Landet Runt är att projekt som skapats av Kulturens
bildningsverksamhet i samarbete med Amatörteatern Riksförbund
med finansiering av Allmänna Arvsfonden. Under projektets tre
år skapas Sveriges första 100 procent tillgängliga
teaterföreställning. Den ska göra en Sverigeturné och kombineras
med seminarier och föreläsningar om tillgänglighet och
mänskliga rättigheter i samarbete med kommuner och lokala
funktionshindersorganisationer. Inledande planeringsmöte i
Stockholm äger rum den 3 mars i Kulturhuset. Stockholm
planeras få föreställningen under våren 2017. Kommunstyrelsens
råd för funktionshindersfrågor kommer att hållas delaktig och
informerad.
Projektledningen för Eurovision har svarat på
funktionshinderombudsmannens frågeställningar om
eventets/händelsernas fysiska och kommunikativa tillgänglighet.
Projektorganisationen för Eurovision redovisar i ett första utkast
hur man tänker arbeta kring funktionshinderfrågan.
Projektorganisationens svar bifogas (se bilaga 2).
Föreningen Klippan är en sektion tillhörande FUB - Föreningen
för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Klippan består
av medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning. Personer med intellektuell
funktionsnedsättning representeras inte av sig själva i stadens
olika funktionshindersråd. Representation sker genom andra via
organisationen FUB. Föreningen Klippan:s styrelse önskar att
frågan lyfts fram i Kommunstyrelsens råd för
funktionshindersfrågor.
Broschyren ”32 tips som ökar tillgängligheten” håller på att
aktualiseras för att kunna användas inom stadens verksamheter
och inom näringslivet. Broschyren avser att sprida kunskap om
tillgänglighetsskapande åtgärder exempelvis vid eliminering av så
kallat enkelt avhjälpta hinder.
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§6
Trafikborgarrådet Daniel Helldén
Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) redogör för stadens
arbete med avgiftsbelagd parkering.
Därefter ställde rådet frågor och framförde sina synpunkter.

§7
Stockholms stads funktionshinderinspektörer
Lotta Hedstad och Ann Kristin Sandebjer

Stockholms stads funktionshinderinspektörer Lotta Hedstad och
Ann Kristin Sandebjer redogör för sitt arbete i staden samt för
deras årsrapport för år 2015.
Därefter ställde rådet frågor och framförde sina synpunkter.

§8
Svar på remiss Förslag till reviderade riktlinjer för
kommunalt bostadsbidrag till personer med
funktionsnedsättning
Dnr 151-1933/2015
Beslut

1. Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
godkänner förslaget till remissvar.
2. Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor lämnar
utlåtandet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors synpunkter
I budgeten 2016 lyder Stockholms stads vision om
funktionsnedsättning följande:” alla oavsett funktionsförmåga,
har rätt till full delaktighet och att leva ett tryggt och utvecklande
liv”.
I nuläget befinner sig dock människor med
funktionsnedsättningar i en ekonomisk sett mycket trängd
situation. Vårt intryck är att allt flera blir beroende av föräldrar
och försörjningsstöd – och andra nästan renodlade
överlevnadsåtgärder. Jobben blir alltmera sällsynta,
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sysselsättningsåtgärder kommer inte till stånd utom när det är
tydligt lagstadgat, bostäder byggs inte i tillräcklig utsträckning i
förhållande till femprocentsmålet, hyrorna för lämpliga och
rimligt stora bostäder hamnar på mycket höga nivåer som många
personer – däribland de med funktionsnedsättning – inte ens kan
överväga.
För att leva upp till sin vision behöver därför staden göra gedigna
insatser.
KBH är ett av staden frivilligt inrättat komplement till det statliga
bostadsstödet i form av bostadsbidrag, bostadstillägg och så kallat
boendetillägg. Detta bidrag baseras på den enskildes
bostadskostnad och årsinkomst. KBH tillhör de insatser som
faktiskt gör skillnaden för gruppen människor med
funktionshinder.
Vid beräkning av bidragsgrundande bostadskostnad för KBH ska
försäkringskassans årliga föreskrifter om genomsnittlig och
högsta godtagbara boendekostnad tillämpas. Så t ex gäller enligt
dessa föreskrifter för 1 – 2 vuxna i Stockholm år 2015 en
genomsnittlig bostadskostnad per månad om 5.975 kr. Om man
har ett barn höjs beloppet till 7.050 kr per månad, och vid två
barn 8.650 kr per månad. Dessa belopp har av försäkringskassan
höjts kraftigt under senare år, vilket fått till följd att allt färre av
denna anledning får tillgång till KBH eller fått KBH kraftigt
reducerat. Ändå har antalet personer med kommunalt
bostadsbidrag ökat de senaste åren.
Samtidigt har stadens kostnader för KBH totalt sett minskat med
ungefär en tredjedel under en tolvårsperiod. Mot bakgrund av det
som redovisas ovan och det ökade antalet kommunalt
bostadsbidragstagare innebär det att de flesta bidragstagarna har
fått kraftigt minskade bidrag. Detta är en oroande utveckling i ett
läge då vi ser hyresnivåer i Stockholms stad som näst intill gör
det omöjligt att hyra en vanlig bostad för människor med
funktionsnedsättning. Det är, såvitt vi förstår, inte helt ovanligt
med hyreserbjudanden på i storleksordningen 15.000 kr till
20.000 kr per månad för anpassade lägenheter av begränsad
storlek.
Vi har särskilt noterat att förvaltningen inte ser det som möjligt
att följa upp vilka konsekvenser de föreslagna riktlinjerna får för
personer med funktionsnedsättning i staden, som har kommunalt
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bostadsbidrag. Man anser att skillnader mellan individers
bostadskostnader, inkomster, familjeförhållanden och andra
omständigheter som ligger till grund för de beslut som fattas gör
uppföljningen mycket svår- och att syftet med förändringarna
endast har varit att uppdatera och förtydliga riktlinjerna, inte att
ändra de grundläggande principerna för rätt till bidrag eller
bidragets storlek.
Det konkreta förslaget från förvaltningen innebär i korthet att
hela den skattepliktiga delen av vårdbidrag, inte som nu bara
halva, ingå i årsinkomsten när det kommunala bostadsbidraget
beräknas. Detta minskar naturligtvis i genomsnitt
bostadsbidraget, som man i fortsättningen vill beteckna med
KBF.
Därutöver föreslår man att viss del av hemmavarande barns
förmögenhet ska medräknas i den bidragsgrundande
årsinkomsten. Med förmögenhet avses då värdet av tillgångarna
efter avdrag för skulder. Vid förmögenhet som för ensamstående
överstiger fem gånger prisbasbeloppet och för barnfamiljer eller
sammanboende åtta gånger prisbasbeloppet, ska den
bidragsgrundande årsinkomsten höjas med 20 procent av det
överstigande beloppet. Undantag görs från sådan förmögenhet
som skapats genom att barnet fått ersättning för sådan skada det
lidit (motsvarande). Detta torde vara en regel som också i
genomsnitt minskar KBF.
Utöver detta föreslår förvaltningen att nuvarande så kallat
förhöjda bostadsbidrag slopas, detta med motiveringen att i
sådana fall detta kunnat vara aktuellt bör i istället den enskilde
hänvisas till försörjningsstöd. Detta torde också leda till att
inkomstnivån minska för personer med funktionsnedsättning.
Det aktuella ärendet kommer enligt vår bedömning att bli
ytterligare en åtgärd från Stockholms stads sida som minskar
inkomsterna för människor med funktionsnedsättningar och ökar
ojämlikheten i samhället, behovsprincipen sätts åt sidan. Vi anser
att detta inte är förenligt med stadens vision och egna riktlinjer
om tillgänglighet och kan inte acceptera att funktionshindrade
utsätts för en sådan behandling.
Till förslaget hör också regler vid av kommunen beslutad
flyttning av person till annan kommun genom kommunalt beslut
och beträffande andra kommuners placering av personer i
6

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Protokoll nr 1
Sida 7 (8)
2016-02-15

Stockholms stad. Vi hoppas att de reglerna kommer att efterföljas
på ett positivt sätt så att de inte leder till ett så kallat
svartepetterspel med människor med funktionsnedsättningar, eller
den enskildes vilja att välja fritt i samhället var man vill bo sätts
åt sidan. Vi vill gärna att socialnämndens funktionshindersråd i
fortsättningen löpande informeras om läget beträffande beslut om
in- och utflyttningar av människor med funktionsnedsättningar i
Stockholms stad.
Vidare diskuteras resursfördelningsmodellens ofullkomlighet för
att få stadsdelsnämnderna att reagera på ett adekvat sätt när det
gäller att stimulera utbyggnaden av bostäder i respektive stadsdel.
Detta torde vara en viktig fråga av typen svartepetterspel som vi
nämnt om ovan. Det är för oss alldeles uppenbart att vissa
stadsdelar satt i system att slippa få dit kostsamma människor
med funktionsnedsättningar. En korrigering av
resursfördelningsmodellen kan vara ett steg för att få en bättre
tingens ordning. Detta behöver knappast utredas, som det står i
förvaltningens förslag, utan bör genomföras snarast. Situationen
måste enligt vår erfarenhet och bedömning korrigeras så snabbt
som möjligt, inklusive en del andra åtgärder, om man ska ha
någon som helst möjlighet att komma i närheten av
femprocentsmålet och allmänt för att Stockholms stad ska leva
upp till sin vision om en stad där alla oavsett funktionsförmågan
har rätt till full delaktighet och till ett tryggt och utvecklande liv.

§9
Anmälningsärenden
Beslut

Handlingarna enligt kallelsen anmäls till Rådet.

§ 10
Yttranden över ärenden från kommunstyrelens
sammanträde/n
Beslut

Inga yttranden föreligger.
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§ 11
Övriga frågor
Nils Duwähl tog upp frågan om Stockholms stads
jämställdhetspolicy vid biståndsbedömning, vilka kriterier som
används samt huruvida de har förändrats. Frågan sätts upp på
balanslistan för bevakning.

§ 12
Sammanträdet avslutas
Ordförande Erik Malm (MP) förklarar sammanträdet avslutat kl.
16:50.

Vid protokollet

Martin Edgélius
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