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Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågors sammanträde måndagen
den 6 februari 2017
Tidpunkt:
Kl. 15.00
Plats:
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Se bilaga
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§1
Sammanträdets öppnande
Beslut

Vice ordförande Lena Huss (HSO/ÅSS) hälsar alla välkomna och
förklarar sammanträdet öppnat.

§2
Närvarande
Presentation
Beslut

Se bilaga.

§3
Godkännande av föredragningslista
Beslut

Föredragningslistan godkänns med tillägg under punkt 9, Övriga
frågor.

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

Vice ordförande Lena Huss (HSO/ÅSS) och ledamoten Rana
Carlstedt (S) utses att justera protokollet. Protokollet justeras den
13 februari 2017.

§5
Information från Stockholms stads
funktionshinderombudsman Pia Ehnhage
Beslut

Vice ordförande Lena Huss (HSO/ÅSS) läser upp en skriftlig
rapport från funktionshinderombudsmannen enligt följande.
Funktionshindersombudsmannen arbetar för närvarande med
revideringen av stadens funktionshinderpolitiska program
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”Stockholm en stad för alla – Program för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 2011-2016”. Arbetet bedrivs i
samverkan med en referensgrupp som företräder
intresseorganisationer, en arbetsgrupp med representanter från
stadens verksamheter och en styrgrupp med direktörer från
förvaltningar och bolag. Enligt tidsplanen ska ett förslag till
reviderat program som godkänts av styrgruppen vara klart den 31
mars 2017. Förslaget lämnas sedan till kommunstyrelsen för
fortsatt beredning och beslut i kommunfullmäktige. I avvaktan på
det nya programmet fortsätter det tidigare att gälla.
Därefter redogjorde de rådsledamöter som deltar i
referensgruppen, Nils Duwähl (DHR), Lena Huss (HSO/ÅSS)
och Håkan Jarmar (RSMH) för sina reflektioner om arbetet med
det nya programmet.
Vice ordförande Lena Huss (HSO/ÅSS) påtalade att den aktuella
tidsplanen är snävt tilltagen. Referensgruppen har framfört detta
och anser att ett så viktigt dokument inte får hastas fram.

§6
Uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i
egen regi inom området funktionsnedsättning
respektive socialpsykiatrin
Dnr 159-1132/2016
Remiss från RVI (socialroteln)
Bordlagt från föregående sammanträde
Beslut

1. Rådet beslutar att ansöka om anstånd hos ansvarig rotel
för att svara vid senare tillfälle.
Övrigt

Lillemor Högselius (SRF) påtalar att alla ledamöter i rådet inte
har fått handlingarna i ett för dem läsbart skick och vill ha det
noterat till protokollet.
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§7
Motion (2016:69) om tillgängliga konferenslokaler
Dnr 106-985/2016
Remiss från RI (finansroteln)
Beslut

1. Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
godkänner förslaget till remissvar.
2. Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor lämnar
remissvaret till kommunstyrelsen som sitt yttrande.
Rådet för funktionshinderfrågors synpunkter

Rådet instämmer med motionären om att staden enbart ska
använda lokaler som är fullt tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.
Det är viktigt är att lokalerna är tillgängliga även för personer
med dolda funktionsnedsättningar som t.ex. hörselnedsättning.
Hörselteknisk utrustning ska finnas i de lokaler som staden
använder och ska alltid användas. Lokalerna ska också fungera
för personer med kognitiva nedsättningar, där ljud- och ljusmiljön
är mycket betydelsefull.
Det kan behövas utbildning för att förstå vilka olika krav som
människor med funktionsnedsättning behöver i miljön.
Myndigheten för delaktighet har checklistor för vad som krävs
för att åstadkomma möten som håller hög nivå av tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning, vilka kan vara bra att
använda sig av. Dessa checklistor tar dock inte upp
frångänglighet till lokaler. Ett område som också måste belysas
och beaktas när man planerar sina möten.
Övrigt

Lillemor Högselius (SRF) påtalar att alla ledamöter i rådet inte
har fått handlingarna i ett för dem läsbart skick och vill ha det
noterat till protokollet.

§8
Anmälningsärenden
Beslut

Handlingarna enligt kallelsen anmäls till Rådet.
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§9
Övriga frågor
Nils Duwähl (DHR) påtalar att Stockholms stad har upphandlat
skoltaxi och skolskjuts m.m. Enligt Nils har upphandlingen inte
har fungerat och han vill föra en diskussion i rådet om stadens
upphandlingar och hur de genomförs. Nils ser gärna att ansvarigt
borgarråd kommer till rådet och redovisar arbetet.
Amir Amirriazi (DHR) konstaterar att rådets sammanträdestider
gör det besvärligt för personer med färdtjänstbil. Amir föreslår att
det vid rådets sammanträden läggs in en paus strax innan klockan
16.00 och att rådet då försöker avgöra hur lång tid det är kvar av
mötet. På så sätt kan de ledamöter som behöver boka om sin
färdtjänstbil till annan tid göra det.
Rådet biföll förslaget.
Naémi Karlsson (M) föreslår att mötestiden framgent ska vara kl.
15:00-16:30.
Rådet biföll förslaget.
Håkan Jarmar (RSMH) föreslår att rådet bjuder in en ansvarig för
stadens hållbarhetskommission till nästa sammanträde. Frågan
kommer att hanteras av presidiet inför sammanträdet den 27 mars
2017.

§ 10
Sammanträdet avslutas
Beslut

Vice ordförande Lena Huss (HSO/ÅSS) förklarar sammanträdet
avslutat kl. 16:00.

Vid protokollet

Martin Edgélius
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Bilaga
Närvaro vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde
måndagen den 6 februari 2017
Närv
aro
Ordförande
1:e vice ordf.

MP
Opol

Erik Malm
Lena Huss

X

Ledamöter

S
S
Fi
V
M
M
KD
Opol
Opol
Opol
Opol
Opol
Opol
Opol

Rana Carlstedt
Salar Rashid
Gudrun Hofsten
Sven Arnehed
Naémi Karlsson
Ole-Jörgen Persson
Ewa-Marie Ås
Anna Quarnström
Lillemor Högselius
Håkan Jarmar
Nils Duwähl
Lars Persson
Vakant
Britt Marie Färm

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Opol
Opol
Opol
Opol

Ola Lundström
Amir Amirriazi
Viviann Emanuelsson
Jan Delvert

X
X
X
X

Ersättare

Tjänstgörande
ersättare

X

Dessutom närvarar rådets sekreterare Martin Edgélius samt två teckentolkar.

