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§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Lena Huss (HSO/ÅSS) hälsar alla välkomna och
förklarar sammanträdet öppnat.

§2
Närvarande
Presentation

Alla närvarande presenterar sig.

§3
Föredragningslistan godkänns
Beslut

Föredragningslistan godkänns.

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

Ordföranden Lena Huss (HSO/ÅSS) och ledamoten Rana
Carlstedt (S) utses att justera protokollet. Protokollet justeras
den 20 september 2017.

§5
Rådets uppdrag och arbetsformer – instruktion för
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Lena Huss, vice ordförande, går igenom huvuddragen i
instruktionen.
Rådet påtalar att man önskar komma in i referensgrupper i tidigt
skede.
Rådet vill också tydliggöra att handläggarstödet till rådet från
stadsledningskontoret verkligen behövs.
För att göra en jämförelse mellan de lokala rådens instruktioner
och kommunstyrelsens råd för funktionshinder frågor skickar
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dagens sekreterare instruktionen för de lokala råden till alla
förtroendevalda i kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor.
Jan Delvert påminner om frågan om att rådets medlemmar ska få
ta del av handlingar på ett för dem fungerande medium.

§6
Information från Stockholms stads funktionshinderombudsman Pia Ehnhage
Stockholms stads funktionshinderombudsman Pia Ehnhage
informerar rådet om följande.
Program för delaktighet – lägesrapport
Beredningsarbetet av det föreslagna programmet för delaktighet
för personer med funktionsnedsättning, som kommunstyrelsen
haft i uppdrag att revidera i samråd med kommunstyrelsens
funktionshindersråd, fortskrider. Socialroteln ansvarar för
ärendet.
I maj lämnade regeringen en funktionshinderspolitisk proposition
(Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken,
prop. 2016/17:188). Programförslaget har stämts av mot denna.
När ärendet är färdigberett kommer det att skickas ut på remiss.
S:t Julianpriset den 3 december 2017
Arbetet med årets S:t Julianpris har inletts. Den 13 november
sammanträder juryn, dvs. kommunstyrelsens funktionshindersråd,
för att utse nominerade och en vinnare bland dessa i var och en av
de fyra kategorierna. Däremellan ska inkomna tips på
verksamheter att nominera granskas och värderas så att juryn får
ett underlag att ta ställning till. Staden behöver
funktionshindersorganisationernas hjälp med att lämna in tips på
verksamheter som förtjänar att uppmärksammas genom att
nomineras till priset.
Funktionshindersombudsmannen anser att S:t Julianpriset kan
utvecklas och användas som ett verktyg för att öka kompetensen i
tillgänglighetsfrågor i stadens verksamheter. En metod som ska
prövas i mindre skala i år är att försöka rekrytera personer från
stadens nämnder och bolagsstyrelser till granskningsarbetet i S:t
Julianpriser. Se även
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http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/StJulianpriset-/

§7
Synpunkter inför budget 2018 till kommunstyrelsen
från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor –
fördjupningar och kompletteringar?
Beslut

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor beslutar att inte
yttra något ytterligare.

§8
Översiktsplan – ny remissomgång
Beslut

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor beslutar att yttra
följande.
Översiktsplanen var inte tillgänglig för alla grupper och det vill
rådet rikta kritik mot. När det gäller sakinnehållet hänvisar rådet
till den tidigare skrivningen.

§9
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Dnr 111-1102/2017
Remiss från RVII
Remisstid 6 oktober 2017
Beslut

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor beslutar att yttra
följande.
Rådet har tagit del av ärendet och vill särskilt lyfta fram
funktionshinderperspektivet. Ärendet rör samverkan mellan olika
huvudmän/vårdgivare. Många personer med olika typer av
funktionsnedsättningar har komplexa behov av vård, stöd och
service. Därmed är det extra angeläget med fungerande vårdkedjor och kontinuitet för dessa personer. Även anhöriga till
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personer med funktionedsättningar påverkas om
omhändertagandet brister.
När man genomför större förändringar av lagar och organisering
av olika verksamheter, är det ytterst viktigt att ordentliga
konsekvensanalyser gjorts. Det är nödvändigt att den huvudman/
utförare som tar över en ny uppgift har resurser (finansiella och
personella medel samt kompetens) att fullgöra sitt uppdrag.
Kommunikationen måste vara effektiv och säker. Varje person
som har behov av vård och stöd från mer än en huvudman eller
utförare, har rätt till en samordnad individuell vårdplan, som skall
utformas i samverkan med patienten/brukaren. Detta är en
lagstadgad rättighet som dessvärre inte beaktas i många fall.
Detta är inte acceptabelt.
Många personer med funktionsnedsättningar har en osäker
livssituation med få eller inga anhöriga/närstående och en icke
tillfredsställande boendesituation. Därför är det extra viktigt att
man försäkrar sig om att det finns fungerande rutiner vid
utskrivning.
Inom all vård och omsorg råder sekretess i syfte att skydda
patientens integritet. Sekretessen är angelägen men får aldrig
användas som ursäkt för bristande kontinuitet och
patientsäkerhet. Sekretessen får inte heller vara ett hinder för
patientens delaktighet och aktiva medverkan vårdprocessen.

§ 10
Diskussion om tillgänglighet i stadens lokaler
På Östermalms stadsdelsförvaltning har en enkät över
tillgängligheten i alla stadsdelens lokaler skickats ut till cheferna
inom förvaltningen. Respektive chef har besvarat frågor om
tillgänglighet i de lokaler de har ansvar för. Under hösten sker en
genomgång av enkäten och en sammanställning kommer innan
årsskiftet. Rådet undrar vad de har tittat på när det gäller
tillgänglighetsaspekten?
Även på Södermalm har ungdomar varit ute och tittat på
tillgängligheten.
Rådet diskuterar vad begreppet tillgänglighet betyder för en
tjänsteman och vad tycker rådet anser att det är? Rådet påpekar
att det inte bara är fråga om fysisk tillgänglighet. Det behöver
tydliggöras vad Stockholms stad anser att tillgänglighet är.
Rådet anser att det borde vara ett systematiskt arbete med
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tillgänglighet i Stockholms stad.

§ 11
Anmälningsärenden
Beslut

Handlingarna enligt kallelsen anmäls till rådet. Det gäller
protokollet från den 21 augusti 2017 samt rådets balanslista.

§ 12
Övriga frågor
Funktionshinderombudsmannen Pia Enhage informerade om en
förfrågan från stadsledningskontorets avdelning för digital
utveckling om att få träffa kommunstyrelsens funktionshindersråd
och informera om stadens projekt för att modernisera sociala
system (it-stödet). Frågan innehåller många tillgänglighetsaspekter. Rådet ställer sig positiv till en information.

§ 13
Sammanträdet avslutas
Ordföranden Lena Huss (HSO/ÅSS) avslutar sammanträdet och
förklarar sammanträdet avslutat kl. 16.25.

Vid protokollet

Kerstin Tillkvist

