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Minnesanteckningar
Rådet för funktionshindersfrågor
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
En extra punkt lades till dagordningen: inrättande av
arbetsutskott. Dagordningen godkändes.
2. Dialog med Sörmlandstrafiken (var preliminärt).
Denna punkt utgick.
Beslut: Bjuds in till första rådet i februari 2018.
Kallelse/inbjudan skickas till både Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet och bussbolaget. För att hålla igång
dialogen, ska de bjudas in minst en gång/år till rådet
Lisbeth tog upp en fråga som uppmärskammats medialt nyligen.
Vissa kommuner har anställt färdtjänstchaufförer som har varit
dömda (sexual) brottslingar. Viktigt att kolla upp hur det ser ut i
Eskilstuna.
Beslut: Frågan skickas till SBF, Anna Bergfors Fall.
3. Mötesdatum 2018. Finns också som separat dokument i
utskicket
Au 1: den 9 februari, kl. 10-12, Eleonoragatan 18
Råd 1: den 26 februari, kl. 18-20, Eleonoragatan 18
Au 2: den 26 mars, kl. 14-16, Eleonoragatan 18
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Råd 2: den 23 april, kl. 18-20, Eleonoragatan 18
Au 3: den 18 maj, kl. 10-12, Eleonoragatan 18
Råd 3: den 11 juni, kl. 18-20, Eleonoragatan 18
Au 4: den 24 augusti, 10-12, Eleonoragatan 18
Råd 4: 24 september, 18-20, Eleonoragatan 18
Au 5: den 19 oktober, kl. 10-12, Eleonoragatan 18
Råd 5: den 26 november, kl. 18-20, Eleonoragatan 18
4. Fokusområden 2018
Rådet beslutade de viktigaste områdena att jobba med under
2018:
Psykisk ohälsa
RFF deltar på seminariet om psykisk ohälsa som Kommunala
pensionärsrådet ordnar i januari. Tre datum är finns som förslag,
lokal återkommer vi till. Efter seminariet, tar vi omtag under
våren och jobbar vidare med frågan. Några delar att lyfta: ökad
utskrivning av medicin mot depression och ångest och det pågår
ett gemensamt arbete mellan vård- och omsorg och socialtjänsten
kring personer med komplexa besvär. Det handlar om personer
som har missbruk och psykiska problem, många är hemlösa och
har störst behov. Det här är en grupp där vi behöver göra mest.
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och bussbolaget
Båda bjuds in till dialog till första rådet i februari 2018.
Tillgänglighet i vallokaler
Kommunens valsamordnare kommer till rådet i februari för att
diskutera tillgänglighet i vallokaler.
Hemtjänsten och bemötandefrågan
Ansvariga bjuds in till rådet för dialog om bemötandet.
Tillgänglighet i skolan
Ansvariga bjuds in till rådet i september.
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5. Rådets administration under 2018
Ändringar kommer att ske när det gäller sekreterarskap för rådet.
Anna-Maarit slutar som sekreterare men kommer att samordna
frågorna mellan rådet och förvaltningar. Rådets nya sekreterare
är Nina Ekblom och börjar efter årsskiftet. Nina var med under
sista rådet för att presentera sig. Denna ändring innebär inte en
förstärkning utan omfattningen av tjänstemannastödet är samma
som tidigare men Anna-Maarit och Nina delar på uppdraget.
6. Uppföljning av brukarråd om färdtjänst
Ingela Hertze berättade om träffen med färdtjänsten som rådet
hade fått inbjudan till. Med på mötet var
kollektivtrafikmydigheten, förarna och färdtjänsthandläggarna.
Frågor som diskuterades var bland annat bemötande, farten som
bilarna har när de kör samt tiden som förarna har till sitt
förfogande. Uppföljning av dagen önskvärt.
7. Uppföljning av frågor
Frågor och tankar från Funktionsrättsföreningarnas Förmöte
20171009:
Vad gäller för AU nästa år och framöver?
Finns det specifika instruktioner för RFF Au? I instruktionerna
för RFF finns det ingenting om Au.
Vi måste få tydliga instruktioner om hur många ordinarie vi ska
vara, ersättare och om båda får gå och så vidare.
Svar: Instruktioner för kommunstyrelsens samverkansråd togs
fram under 2015. Instruktionerna gjordes efter översyn av de
bifintliga samverkansråden (pensionärsrådet,
funktionshindersrådet och interkulturella rådet) för att ge lika
förutsättningar till råden.
Det finns inga specifika instruktioner om arbetsutskott utan det
som står i den befintliga instruktionen är att rådet ska
sammanträda minst fyra gånger per år.
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I ärendet(KSKF/2014:380) som handlar om översynen av de
befintliga råden står det följande om arbetsutskott:
Det finns inget som hindrar samverkansråden från att inrätta
olika typer av arbetsgrupper och så även ett arbetsutskott för att
bereda ärenden. Skrivningen som funnits i två av
samrådsorganens reglementen om att ett arbetsutskott ska finnas
har i förslagen tagits bort vilket inte hindrar att varje
samverkansråd själva inrättar ett arbetsutskott om de bedömer att
det behövs för arbetet. Det är dock viktigt att fundera på vilket
uppdrag ett arbetsutskott har och på vilket sätt ett arbetsutskott
skiljer sig från en arbetsgrupp i en särskild fråga då det är arbetet
i ett arbetsutskott som berättigar till arvode bestämmelserna i
Ersättningsreglemente för förtroendevalda i Eskilstuna
kommunkoncern.
Vilket är vårt remissorgan och få bättre vetskap om remisser
och önskemål att de kommer i god tid?
Svar: I de fall där Eskilstuna kommun är remissinstans skickas
inkomna remisser från kommunsekreterarna till berörda
tjänstepersoner som samordnar frågorna kring råden. När det
gäller nämndernas egna styrdokument/handlingar som ska gå på
remiss ska den anvariga förvaltningen se till att alla berörda får
remisserna. Vanligtvis är svarstiden på remisser cirka två
månader.
Har kommunen svarat på Hjälpmedelsremissen?
Svaret ska vara inne senast 26 oktober.Den heter På lika villkor!
Delaktighet, jämlikhet och effektivitet hjälpmedelsförsörjningen.
ID-nummer: SOU 2017:43.
Svar:Eskilstuna kommun har inte varit remissinstans. Däremot
har Funktionsrätt Sverige samt några riksförbund varit
remissinstanser.
Vi ska lyfta frågan om intresserade
politiker/förtroendevalda, att de kommer på mötena. Rådets
frågor berör flera förvaltningar.
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Svar: en kallelse till varje ordförande i respektive nämnd är
grundprincipen.
Vi vill gärna ha minnesanteckningarna från dialogmötet med
VoN den 5 oktober.
Svar: Dokumentationen har skickats med minnesanteckningar
för au.
8. Övrigt
En workshop om vård- och omsorgsnämndens strukturplan för
funktionshindersområdet kommer att genomföras under januari.
Datumet meddelas senare.
Deltagare som behöver ta ledigt från jobbet får betalt för förlorad
arbetstid.
De som anmält sig är:
Mats Wahlkvist
Ingela Hertze
Helena Brobäck
Benny Broberg
Kenneth Lindgren
Lisbeth Flodman
Cecilia Borgerot
Matthias Borgerot
Ulla Jilsmo (L)
Internationella funktionsrättsdagen är den 3 december. Lisbeth
skickar material till Anna-Maarit.
9. Inrättande av arbetsutskott för 2018
Beslut: arbetsutskott inrättas för 2018 med ordförande och vice
samt 6 ledamöter och 6 ersättare från föreningar.
Nästa råd den 26 februari 2018 kl. 18-20
på Eleonoragatan 18.
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