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.....................................
Rickard Friberg
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Datum: Tisdag den 6 december 2011
Klockan: 16.30-18.30.
Plats: Södermalms stadsdelsförvaltning, Göta Ark 8 tr, Linnésalen
Närvarande
Rickard Friberg
Gunilla Göran
Berit Hinderson
Lasse Persson

HSO/RBU
HSO/R
HSO/FHLIS
HSO/NHR

Anmält förhinder
Carl-Ejnar Blesser
Ken Gammelgård
Kajsa Hasselström Schmidt

HSO/RSMH
DHR
HSO/FUB

Övriga närvarande
Denise Melin
Kjell Carlsson

Avdelningschef, Sociala avdelningen
Sekreterare

§ 1
Sammanträdets öppnande
Vice ordförande Rickard Friberg hälsade rådets ledamöter välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.

§ 2
Val av justerare
Berit Hinderson utsågs jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
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§ 3
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4

Anmälan av justerat protokoll
Justerat protokoll nr 10/2011 från den 15 november 2011 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5
Verksamhetsplan 2012
Denise Melin presenterade förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2012. Stadsdelsnämnden
beslutar om verksamhetsplanen den 15 december. Denise Melins information omfattade bland
annat en presentation av kommunfullmäktiges mål 2012 och förslagen till nämndmål för de olika
verksamhetsområdena, de ekonomiska förutsättningarna samt vilka frågor som är viktiga att arbeta
med under 2012. Diskussion fördes och frågor ställdes.
Denise Melins overheadmaterial delas till rådets ledamöter.

§ 6
Ärenden till stadsdelsnämnden den 15 december

12. Uppföljning av Danvikstulls dagliga verksamhet, Södermalms assistans, Söders korttidshem,
Hammarby dagliga verksamhet, Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga
verksamhet
Kjell Carlsson redogjorde för ärendet. Förvaltningen bedömer att brukarna får sina behov av stöd
och service tillgodsosedda. I de flesta verksamheter är dokumentationen ett förbättringsområde,
främst arbetet med genomförandeplaner bör utvecklas. Rådet framhöll vikten av att ta reda på vad
brukarna själva anser. Diskussion fördes hur man kan mäta vad den enskilde tycker. Rådet är
intresserat av att medverka i utvecklandet av metoder för verksamhetsuppföljning.
14. Spårvägs- och stomnätsstrategi
Rådet förutsätter att Storstockholms lokaltrafik och Stockholms stad vid all planering av spårvägoch stomnät beaktar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
21. Uppföljning av hemtjänstenheter. Privat regi
Lades till handlingarna.
18. Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 - 2014
Ärendet utsänds senare.
19. Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar
Lades till handlingarna.
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23. Anmälan av balanslista
Lades till handlingarna.
På stadsdelens hemsida med adress www.insyn.stockholm.se/sodermalm finns föredragningslista
med handlingar i samtliga ärenden som behandlas på nämndens sammanträde.

§ 7
Förvaltningsinformation
---

§ 8

Information om inkomna handlingar
Till rådet har följande inkommit.
Protokoll nr 9/2011, Stockholms kommunstyrelses handikappråd. Delas till rådets ledamöter.

§ 9
Övriga frågor
---

§ 10
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är tisdag den 10 januari kl. 16.30 -18.30.

§ 11

Sammanträdet avslutas
Vice ordföranden Rickard Friberg förklarade sammanträdet avslutat, tackade både ledamöter och
förvaltningen för ett gott samarbete och önskade samtliga en god jul och ett gott nytt år.
Vid protokollet
Kjell Carlsson
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