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Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågors sammanträde måndagen
den 5 februari 2018
Tidpunkt:
Kl. 15.00
Plats:
Stora Kollegiesalen, Stockholms stadshus
Närvarande:
Se bilaga

Justerat den 14/2 2018
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Ordförande
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vice ordförande
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§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Martin Hansson (MP) hälsar alla välkomna och
förklarar sammanträdet öppnat.

§2
Närvarande
Alla närvarande presenterar sig.

§3
Föredragningslistan godkänns
Beslut

Föredragningslistan godkänns.

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

Ordföranden Martin Hansson (MP) och vice ordföranden Lena
Huss HSO/ÅSS utses att justera protokollet. Protokollet justeras
onsdagen den 14 februari 2018.

§5
Valnämnden presenterar sitt tillgänglighetsarbete inför
de allmänna valen
Johan Sjölander, valnämndens ordförande, presenterar kort
valnämndens arbete.
Kanslichef Eva Debels, valnämndens kansli, presenterar
valnämndens tillgänglighetsarbete inför de allmänna valen.
Valnämnden i Stockholm, som är den lokala valmyndigheten i
Stockholm, ser till att alla oavsett funktionsvariationer har samma
möjligheter att rösta.
Under valdagen används mellan 145-150 olika byggnader,
mestadels skolor. Förtidsröstningslokaler ligger i cirka 70-73
olika lokaler, i huvudsak bibliotek. I innerstaden är målsättningen
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att avståndet till en vallokal vara högst 1 km och i ytterstaden 2
km.
Valnämndens kansli besöker alla lokaler man använder under
valet för att kontrollera bland annat tillgängligheten. I de frågorna
arbetar de efter Myndigheten för delaktighets checklista för
tillgängliga röstmottagningsställen.
Inför varje val träffar valnämndens kansli både kommunstyrelsens funktionshinderråd samt stadsdelsnämndernas lokala
råd för funktionshinderfrågor.
I år kommer iPads med en installerad app som fungerar som
förstoringsglas testas för synskadade. Det är fortfarande problem
med personkryssning om man är helt blind.
De som har biståndsbeslut och är beviljade ledsagning behöver
inte ta av sina beviljade timmar för att gå och rösta. Den
kostnaden tas av valnämnden. Information om detta delges alla
utförare och stadsdelsförvaltningarnas beställarorganisation.
Alla röstmottagare går en utbildning som röstmottagare. I
utbildningen ingår även bemötandefrågor.
Om man inte har möjlighet att ta sig till sin vallokal kan man
budrösta. Det kan exempelvis vara en anhörig som hjälper till.
Även på vissa institutioner kan man rösta, men där är det ett
begränsat öppethållande.
Det kommunala budet är borttaget, men det kallas numera
ambulerande röstmottagare. Det är två personer som åker hem till
en person tar emot en förtidsröst.
Den största informationsbäraren för den röstande är röstkortet.
Det finns även information på Stockholms stads hemsida
stockholm.se som gäller valet.
Frågor och diskussion i rådet följer.
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§6
Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-,
dopings- och tobakspolitiken 2018 – 2021
154-2048/2017 (eDoks ärendenummer 2017/002048)
Remisstid 30 mars 2018
R VI
Beslut

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor beslutar
följande.
Rådets presidium får i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa
sammanträde.
Frågor och diskussion i rådet följer.

§7
Ett Stockholm för alla – Program för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning
2018-2023
Förslag till reviderat program
Dnr 171-1831/2016 (eDoks ärendenummer 2016/001831)
Remisstid 16 februari 2018, förlängd till den 2 mars 2018
R VI
Rådet har fått ytterligare två veckors remisstid fram till
den 2 mars 2018 för att inkomma med remissvar.

§8
Skrivelse till kommunstyrelsen från Lotta Edholm (L)
om att värna rätten till personlig assistans
(i skrivelsen instämmer Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD)
Dnr 108-1731/2017 (eDoks ärendenummer 2017/001731)
Beslut

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor beslutar
följande.
Rådets presidium får i uppdrag att ta fram ett kort svar som även
ska inkludera stadens eget ansvar i den här frågan.
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§9
Information från Stockholms stads
funktionshinderombudsman Pia Enhage
Stockholms stads funktionshinderombudsman Pia Enhage
informerar rådet om följande.
Förslag till reviderat program för delaktighet
I anvisningarna till 2018 års budget anges att stadens verksamheter ska
beakta det kommande programmet i verksamhetsplanen (VP) för 2018.
Aktivitetslistan som är kopplad till det hittillsvarande programmet ska
ses över och omarbetas så att det stödjer arbetet med det program som
kommunfullmäktige fattar beslut om. Listan ska tas fram i samråd med
två fokusgrupper, en med organisationsrepresentanter och en med
representanter från verksamheter i staden.
Funktionshindersombudsmannens årsrapport 2017
Funktionshindersombudsmannens årsrapport 2017 väntar på behandling
i kommunstyrelsen. Årsrapporten som tillkommit i övergången till en
ny nationell funktionshinderpolitik och ett nytt funktionshinderpolitiskt program för staden och belyser framför allt frågor om hur
staden följer upp sitt arbete med funktionshinderfrågor och om
förutsättningarna för uppföljning. I rapporten föreslås också att staden
ser över nuvarande organisation för funktionshindersråden, mot
bakgrund av de svårigheter som HSO Stockholms stad framfört till
kommunstyrelsen vid olika tillfällen. Funktionshinderombudsmannen
har också lyft frågan med socialroteln.
Frågor och svar om Stockholms stads funktionshinderråd
Ett dokument, ”Frågor och svar om Stockholms stads funktionshinderråd” har tagits fram som stöd till sekreterarna i stadens råd
(bilaga). Det har utarbetats i samråd med HSO Stockholms stads kansli
och är tänkt att kunna kompletteras, revideras och uppdateras efterhand.

§ 10
eDok – nytt digitalt system för handlingar samt
presentation av protokoll på Meetings plus (ersätter
insyn)
Ordföranden Martin Hansson informerar om bakgrunden till
eDok och att handlingar till rådet kommer att finnas på Meetings
Plus by Formpipe.
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§ 11
Återkoppling från presidiet
Presidiet ger följande återkoppling:
1) Det gemensamma mötet mellan kommunstyrelsen och rådet
blir den 25 april 2018, direkt efter ordinarie
kommunstyrelsemöte.
2) De skriftliga svaren från kommunstyrelsens presidium har
kommit på de frågor rådet ställde till dem tidigare. Svaren
skickades ut till rådet i början av januari.
3) Trafikkontorets utvärdering av parkeringsplanen har blivit
något försenad. Den ska bli klar första kvartalet 2018.
4) Svar på fråga kring stadens rättighet att ta registerutdrag på
anställda inom LSS. Enligt stadsledningskontorets juridiska
avdelning styrs det i Förordningen om belastningsregister §11
samt Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med
barn. Idag finns möjlighet för kommuner att få ut uppgifter när
man ska anställa personal inom vård av intellektuell
funktionsnedsättning, tvångsvård av missbrukare samt vård av
barn och ungdom. Därtill har kommuner alltid rätt att begära
att den som ska anställas gör ett eget registerutdrag.
5) En gemensam aktivitet med rådet planeras till 11 april 2018.
Först planeras ett besök hos Funkiskyrkan Gålöcafé i Högalids
församling. Vi lyssnar på Funkiskyrkans körverksamhet, Alla
kan sjunga kl. 16:30-17:30. Därefter blir det en träff med
prästen Gunilla Lindén som berättar om kyrkans verksamhet.
Efteråt gemensam middag för rådet på restaurang Under
kastanjen i Gamla stan.
6) Frågan om ljudmiljön i skolan kommer det svar på.

§ 12
Anmälan
Handlingarna enligt kallelsen anmäls till rådet. Det gäller
protokollet från den 4 december 2017 samt rådets balanslista.

§ 13
Övriga frågor
-
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§ 14
Sammanträdet avslutas
Ordföranden Martin Hansson avslutar sammanträdet och
förklarar sammanträdet avslutat kl. 16.34.

Vid protokollet

Kerstin Tillkvist

