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Information och öppen frågestund
Tobias Lind från Stockholmshem informerade om boendedialogen
som ska genomföras i Älvsjö 11-12 oktober.
Därefter var det öppen frågestund och allmänheten fick tillfälle att
ställa frågor och lämna synpunkter till nämndens ledamöter och
ersättare.
____________________
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§1
Val av justerare och dag för justering
Olle Andretzky (M) utsågs att tillsammans med ordföranden Viktor
Morawski (MP) justera protokollet, vilket ska ske måndagen den 30
september.
____________________

§2
Upprop
Upprop förrättades. Närvaron redovisas i protokollet.
____________________
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§3
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.
___________________

§4
Anmälan av föregående protokoll
Anmäldes att protokoll 2013-08-29 justerats den 30 augusti.
__________________
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§5
Inkommet medborgarförslag om miniramp i parken
Bergstorpskärret
Dnr 1.2.4.390-2013
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.

Ärendet

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har 2013-08-11 inkommit ett
medborgarförslag med förslag om att det sätts upp en så kallad
miniramp i parken Bergstorpskärret.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig positiv till att utreda frågan närmare och beslöt
att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
______________________
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§6
Inkommet medborgarförslag om utegym i Långbroparken
Dnr 1.2.4.437-2013
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.

Ärendet

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har 2013-08-19 inkommit ett
medborgarförslag med förslag om att det tillskapas ett utegym i
Långbroparken.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig positiv till att utreda frågan närmare och beslöt
att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
_____________________
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§7
Tertialrapport 2, 2013
Dnr 1.2.1.405-2013
Beslut

1.

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 till
kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 2,0
mnkr.

2.

Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,9 mnkr för
tomgångshyror i samband med omstrukturering av Älvsjö
servicehus.

3.

Stadsdelsnämnden beslutar justera förskolepengen för 2013 från
79 % till 80,5 % av förskoleschablonen.

4.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande från (M,FP,C).
Särskilda uttalanden från vardera (S), (MP) och (V).
Ärendet

Förvaltningen har upprättat tertialrapport 2. Stadsdelsnämnden
bedöms bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och
mål för respektive verksamhetsområde. Analysen baseras på
nuvarande utfall och identifierade trender.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-09-16.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (M,FP,C)

Särskilt uttalande anmäldes enligt följande.
I Långbro Park byggs för närvarande ca 100 nya lägenheter.
Fabriksbyggnaden ”Tvätteriet” på Fru Marias Väg skall byggas om
till 6-8 handikappbostäder.
Särskilt uttalande (S)
Majvi Andersson m.fl. anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.
Märkligt nog fortsätter tertialrapporterna att framhålla att valfriheten
för brukarna i Älvsjö är stor och successivt utökas. Men som tidigare
saknas det beskrivningar av på vilket sätt valfriheten ökar.
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Äldre som vill ha ett sitt boende på Älvsjö servicehus får avslag och
tvingas istället välja en utförare av hemtjänst i sitt ordinära boende,
mellan ett stort och anonymt antal entreprenörer. Valfrihet är ett
betydligt vidare begrepp än att välja utförare av det biståndsbedömda
behovet av hemtjänst och det har den enskilde ringa eller ingen makt
över. En hög andel avslag på ansökningar om boende på Älvsjö
servicehus har tomställt så många lägenheter att alliansen tvingats
lägga ner en av tre huskroppar i servicehuset. Det är beklagligt att
Älvsjös äldre ska ha så höga krav på egen skröplighet för att få flytta
in i en servicehuslägenhet att alliansen hellre lägger ner delar av
verksamheten än tillfredsställer de äldres vilja och behov. Alliansen
har bestämt att gamla människor ska bo kvar i sitt ordinära boende
antingen de vill eller inte och ansökningarna om servicehuslägenhet
avslås. Vi rekommenderar läsning av Äldrecentrums
kunskapssammanställning ”Valfrihetens LOV” 2013:01.
Inte heller i förskolan har valfriheten ökat. Det som finns att välja på
är samma privat eller kommunalt drivna förskolor som funnits de
senaste åren. Alliansens valfrihet har inte större innehåll än så och det
finns naturligtvis inget mer att beskriva än att upprepa de tomma
orden att valfriheten ”successivt utökas”.
T2 visar på fortsatt oroande tendenser inom enheten för barn- och
familj med ökning av inkommande anmälningar och ansökningar.
Ökningen gäller främst allvarliga händelser, som barnmisshandel och
våld i nära relationer. Vi menar att det var ett stort missgrepp av
alliansen sakta men obevekligt strypa Nätverkshusets verksamhet för
att slutligen lägga ner det. Vi ser behovet av att återuppbygga,
utveckla och stärka upp Nätverkshuset som familjecentral.
Målet att Älvsjö ska vara en trygg stadsdel nås inte. Tryggheten i
Älvsjö sjunker. Som enda orsak anges vårens oroligheter i Älvsjö
centrum med vandalisering och bränder. Men vi vet att oroligheterna
fanns tidigare och att de fortsatt över sommaren och nu in på hösten.
Vi vet att bilbränder, inbrott, skadegörelse och hot förekommit och
förekommer och upplevs av många, både de som utsatts för det och de
som läser och hör talas om utvecklingen i Älvsjö. Vid ett samtal med
polis i augusti i år sa de att Älvsjö är den stökigaste stadsdelen i södra
Stockholm, att det behövs mer än polisiära insatser för att komma
tillrätta med dem men att de upplever att socialtjänsten i Älvsjö inte
riktigt tar tag i problemen. Det är djupt oroande att vår socialtjänst
saknar resurser att ta tag i frågorna.
Nämnden har fortsatt fått mejl och besök av medborgare som påtalat
mycket oroande händelser och uttalat otrygghet och rädsla. Av detta
finns inte ett ord i T2. Vi vet inte om det beror på dövhet inför

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
26 SEPTEMBER 2013
BLAD 9

medborgarnas behov eller om det bottnar i oförmåga att ta itu med
problemen. Från vår sida har vi påtalat problemen såväl muntligt som
skriftligt men majoriteten tvekar att ta tag i problemen. Det behövs
förstärkningar av fritidsassistenter och inte minst behövs det
ungdomsgårdar. En stängd ungdomsgård kan kosta hur många
miljoner som helst. Vi måste också börja lyssna på de unga och skapa
utrymme för ett ungdomsråd. Vi tror också att det behövs ett utökat
föräldrastöd. Vi vill ta initiativ till flera former av lösningar genom
tätare samarbete med olika föreningar, organisationer, socialtjänst,
bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, polis, skolledare, andra
stadsdelsnämnder, landstinget, osv. Den negativa trenden måste
brytas.
Förskolan har ett viktigt uppdrag. Med rätta har föräldrar och barn
höga förväntningar och krav på både omsorg och lärande. För oss
socialdemokrater är förskolan starten på det livslånga lärandet.
Förvaltningen och all annan personal gör sitt yttersta för att erbjuda
service av hög kvalitet. Men resurserna räcker inte till, de är för
knappa. Socialdemokraterna har under flera års tid påpekat att
stadsdelens satsningar på förskolorna inte räcker till. Överlag är
barngrupperna för stora. Kvalitetsglappet kvarstår – dvs. skillnaden
mellan den nivå på kvaliteten som förskolan erbjuder och nivån på
den kvalitet som föräldrar och barn med rätta förväntar sig.
Älvsjö som attraktiv arbetsgivare har mycket kvar att arbeta med.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är fortsatt hög även om en liten
förbättring kan skönjas. Vi får inget veta om hur det ser ut med
personalomsättningen. 41 procent av Älvsjöborna vet inte vart de ska
vända sig för att få information om vilka val de kan göra när det gäller
stadens service. Bara 47 procent upplever att de fått god service när de
varit i kontakt med eller tagit del av stadens verksamheter. Detta
tycker vi tyder på att medarbetarna arbetar under stress och press. En
bra arbetsgivare bör ha målsättningar om medarbetarnas utbildning,
vidareutbildning och kompetensutveckling. Likaså i antalet
genomförda medarbetarsamtal.
Vi hänvisar i övrigt till socialdemokraternas reservation till budgeten
för 2013. I vårt förslag hade Älvsjö stadsdelsnämnd haft mer resurser
att bedriva verksamhet för. Det hade varit fördelaktigare för
stadsdelen om nämnden antagit socialdemokraternas budget.
Särskilt uttalande (MP)
Viktor Morawski m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande.
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Miljöpartiet har inte varit med och antagit stadsdelsnämndens budget
för 2013. Vi konstaterar att förvaltningen gör sitt yttersta för att med
avsatta medel nå de i budgeten uppsatta målen för 2013. Om vi hade
varit med och styrt i staden skulle Älvsjö stadsdelsnämnd haft en
större budget att röra sig med och dessutom delvis andra mål för
nämndens verksamhet.
Det är positivt att årsprognosen för Älvsjö stadsdelsnämnd visar på ett
mindre överskott. Det är också positivt att en stor andel av
indikatorerna bedöms bli uppfyllda under året, även om vi är
tveksamma till hur bedömningarna egentligen går till. Samtidigt är det
enkelt att konstatera hur mycket mer som hade blivit gjort om
Miljöpartiet hade haft majoritet i stadsdelsnämnden. Prioriteringarna
hade varit annorlunda och vi skulle ha satsat mer resurser på en rad
områden.
Ett område som majoriteten inte prioriterar speciellt högt är hållbar
livsmiljö. Engagemanget och målen är lågt satta och då är det
naturligtvis inte svårt att konstatera att målen nås. Hade Miljöpartiet
haft majoritet skulle andelen ekologiska livsmedel både inom
förskolan och den sociala omsorgen varit betydligt högre, kraven på
transporter och energieffektiviseringar varit betydligt tuffare.
Dessutom hade miljö- och hållbarhetsarbetet varit en röd tråd i
nämndens arbete när det gäller samtliga verksamhetsområden.
Av tertialrapporten framgår att stadsdelens invånare inte är speciellt
nöjda när det gäller att Älvsjö ska upplevas som en trygg, säker och
ren stad och att park- och naturområden ska upplevas som välskötta
och tillgängliga. Självfallet finns flera orsaker till den minskande
nöjdheten inom dessa områden men en orsak är naturligtvis att inte
tillräckligt med resurser avsetts inom detta område. Ett annat område
som majoriteten inte lyckats lösa under hela den nuvarande
mandatperioden är den höga sjukfrånvaron hos förvaltningens
medarbetare. Andra stadsdelsnämnder har betydligt lägre sjukfrånvaro
och rimligen borde lyckade insatser på andra håll i staden kunna
användas även i Älvsjö. Om miljöpartiet hade varit en del av styret i
Älvsjö skulle en minskning av sjukfrånvaron vara en prioriterad fråga.
Särskilt uttalande (V)
Jenny Norberg (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.
Om Vänsterpartiet hade styrt hade vi satsat på mer fritidsaktiviteter
för unga och inrättat en ungdomsmottagning som hade ökat
livskvaliteten och villkoren för unga i Älvsjö och samtidigt motverkat
det ungdomsrelaterade våldet i stadsdelen.
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Vi hade hållit fast vid ett verkligt behovsbaserat system för att
bedöma individuella behov av äldreomsorg och insatser för
funktionsnedsatta utan att smyghöja kriterierna så att det ser ut som att
behovet upphört. Verksamheter för äldreomsorg, omsorgsboenden och
gruppbostäder, servicebostäder och dagliga verksamheter hade
bedrivits i kommunal regi istället för som nu till lägsta upphandlade
pris.
Skolan hade fått resurser för att möta alla barns behov, även de barn
som har särskilda behov. Vi hade infört tak för barngruppernas storlek
på fritidsverksamheten.
Vi hade byggt bostäder efter behov och fler hyresrätter.
Vi står inte bakom den föreslagna budgeten.
___________________
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§8
Uppföljning av entreprenadavtal avseende Kristallgården
2013
Dnr 1.2.1.366-2013
Beslut



Uppföljning av entreprenadavtal avseende Kristallgården 2013
godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Kristallgården, tidigare Älvsjö sjukhem drivs på entreprenad av
Carema Äldreomsorg AB enligt avtal sedan 1 november 2010.
Upphandlingskontraktet/avtalet förvaltas av Älvsjö stadsdelsnämnd
för stadens räkning.
I april 2013 genomfördes en avtalsuppföljning som visar att Carema
Äldreomsorg AB följer gällande avtal på samtliga punkter.
Uppföljningen visar också att entreprenören har genomfört alla
åtaganden där mervärdespoäng erhölls vid utvärderingen av anbudet.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-06-27
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
____________________
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§9
Förlängning av intraprenadavtal gällande drift av
gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet
Dnr 2.2.1.397-2013
Beslut



Stadsdelsnämnden förlänger intraprenadavtalet för drift av
gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet med ett år
för perioden 2014-04-01 – 2015-03-31.

Särskilt uttalande från (V).
Ärendet

Älvsjö gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet för
funktionsnedsatta drivs sedan 2009-04-01 på intraprenad.
Intraprenadavtalet är anbudsupphandlat att gälla till och med
2014-03-31 och kan förlängas på oförändrade villkor med ett plus ett
år till längst 2016-03-31. Överenskommelse om förlängning ska
träffas senast sex månader före avtalets utgång. Stadsdelsförvaltningen har genom EKR – konsult HB (EKR) låtit följa upp
intraprenadavtalet. Uppföljningen har kompletterats med
Socialstyrelsens nationella undersökning Öppna Jämförelser 2013.
Därutöver har två av enheterna varit föremål för Stockholms stads
brukarenkät, medan övriga enheter ingår i det övergripande resultatet
för stadsdelsförvaltningen. Uppföljningen av intraprenadavtalet visar
att samtliga enheter arbetar enligt avtalet och utfallet av en
sammantagen bedömning är att verksamheterna har god kvalitet
utifrån arbetssätt och metoder. Förvaltningen föreslår således
stadsdelsnämnden att förlänga intraprenadavtalet för drift av Älvsjö
gruppbostäder, service-bostad och daglig verksamhet med ett år för
perioden 2014-04-01- 2015-03-31.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-09-10.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (V)

Jenny Norberg (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.
Vänsterpartiet är kritiskt till att viktiga välfärdstjänster bedrivs av
aktörer i vinstdrivande syfte och menar att krav kan ställas att ett
eventuellt överskott ska återredovisas tillbaka till verksamheten. Detta
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bör för säkerhets skull göras under stadsdelens överseende innan
aktören fastställt sitt resultat och gjort bokslutsdispositioner.
Tillämpandet av bokslutsdispositioner bör också på sikt också regleras
i avtalet. Om inte krav på återinvestering av vinsten kan tillgodoses,
ser vi hellre att verksamheter bedrivs i egen regi.
Vi ser gärna att redovisningar av verksamheten i framtiden
kompletteras med vilka anställningsformer som förekommer hos
aktören eftersom det har betydelse för kvalitet, långsiktighet och
engagemang från både personalens och aktörens sida.
____________________
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§ 10
Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i
Stockholms stad
- remiss från kommunstyrelsen, KS 325-1050/2013
Dnr 1.5.1.348-2013
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat anvisningar för arbete med HIV/STIprevention i Stockholms stad till samtliga stadsdelsnämnder och
utbildningsnämnden m.fl. för yttrande.
Anvisningarna har tagits fram för att vara ett komplement till
befintliga styrdokument som finns på nationell och regional nivå för
att minska spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara
smittsamma sjukdomar (STI).
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till anvisningar för arbete
med HIV/STI-prevention i Stockholms stad. Det är viktigt att dessa
anvisningar lyfts in i de riktlinjer som berör de verksamheter som
arbetar med de prioriterade riskgrupperna.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-09-09.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
____________________
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§ 11
Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst
- remiss från kommunstyrelsen, KS 326-1051/2013
Dnr 1.5.1.349-2013
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Särskilt uttalande från (S, MP, V).
Ärendet

Då vissa förändringar har skett dels avseende rättspraxis, dels i lagen
om riksfärdtjänst (1997:735) sedan dess, har socialförvaltningen gjort
en översyn av de nuvarande riktlinjerna.
I förslaget som socialförvaltningen lämnar har strukturerna i
riktlinjerna delvis ändrats, vissa delar har förtydligats och del exempel
har tillkommit för ökad förståelse av lagens innehåll.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om reviderade riktlinjer
för riksfärdtjänst. De förändringar som förslås utifrån lagändring samt
nya prejudikat, har förtydligats med exempel som ger en bra
vägledning för handläggarna i deras arbete.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-09-05.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (S, MP, V)

Majvi Andersson m.fl. (S), Viktor Morawski m.fl. (MP) och Jenny
Norberg (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.
I ärendet påvisas inte tydliga förändringar av den enskildas situation
mer än att man inte får resa för fackliga uppdrag.
Barnkonventionen ska beaktas vid all lagstiftning som rör barn och
unga. Då lagen om riksfärdtjänst berör även barn och unga med
funktionsnedsättningar, förväntar vi oss en generös tillämpning av
lagen.
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Stadens råd för funktionshinderfrågor ser påtagliga försämringar och
begränsningar i förslaget. Detta säger de som känner förändringarna i
sina liv. "Man kan inte hänvisa till att det fungerar bra med allmänna
kommunikationer och ledsagare på plats. Det innebär en enorm
psykisk och fysisk stress att inte veta om det kommer att fungera. Är
ledsagaren där? Kommer jag ombord? Får jag med mig allt? Och så
vidare. Måste man dessutom göra flera byten, oftast med långa
väntetider eller så korta att man riskerar missa anslutningen,
flerdubblas besvären. Det innebär en enorm stress, fysisk anspänning
och trötthet som påverkar personen mycket negativt".
”Funktionshindrade medmänniskor ska ha rättigheter inte allmosor,
tack!"
Vi kan bara instämma.
___________________
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§ 12
Översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten
- remiss från kommunstyrelsen, KS 327-68/2013
Dnr 1.5.1.344-2013
Beslut

1.

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

2.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Särskilda uttalanden från vardera (S) och (V).
Ärendet

Det nu gällande ersättningssystemet för hemtjänstutförare infördes
samtidigt som kundvalet år 2002. Sedan dess har hemtjänstutförarnas
uppdrag förändrats på flera sätt.
Det föreslagna ersättningssystemet utgår från utförda timmar istället
för som idag, 17 nivåer och avvikelserapportering av bedömda
timmar.
Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om ett
förändrat ersättningssystem inom hemtjänsten. Förvaltningen
instämmer i att det nya ersättningsystemet som ska baseras på utförd
tid, kan bidra till att ersättningsförfarandet blir mer transparent och
tydligare för såväl beställare, utförare och för den enskilde kunden.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-09-02.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (S)

Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande.
Vi är i grunden positiva till ett nytt ersättningssystem inom
hemtjänsten. Dagens sätt att organisera hemtjänsten och ersättningen
som följt med, har lett fram till att flera seriösa och duktiga aktörer
valt att säga upp avtalet med Stockholms stad då de anser att de inte
kan utföra sina åtaganden på ett fullgott sätt. Att bättre anpassa
ersättningssystemet till verkligheten är bra. Däremot finns fortfarande
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det en rad problem inom hemtjänsten i Stockholm så som den
borgerliga majoriteten valt att organisera den. För att få bättre
kvalitetskontroll, för att få mer verksamhet för pengarna och för att
förbättra valfriheten bör hemtjänsten upphandlas genom LOU.
Äldrecentrum har i sin utvärdering av det nuvarande LOV-systemet
visat att det är många äldre som upplever att det är svårt att välja.
Informationen på kommunens hemsida som ska visa på skillnaderna
mellan olika verksamheter visar tvärtom så stora likheter att det blir
mycket svårt att välja. Man tar det som står först. Det är ingen slump
att många utförare valt namn som börjar på bokstaven A – då man
hamnar högt upp i listan på detta sätt. I stadsdelarna kan det finnas
hundratalet utförare. Vi kan livligt föreställa oss problemen som
uppstår när det gäller att välja och de gnagande funderingarna om man
valde rätt.
Samtidigt leder mängden utförare till kvalitetsproblem återigen som
Äldrecentrum konstaterar i sin utvärdering. Ett viktigt syfte med LOV
var att genom ökad mångfald, nå bättre kvalitet.
Det har inte gått att finna någon forskning som belyser om dessa
förhållanden har uppnåtts. Ett område som uppmärksammas är att
valfrihetssystem gynnar resursstarka individer i förhållande till mer
resurssvaga. Ett annat område gäller risker förknippade med att ha ett
stort antal utförare. Bland annat uppmärksammade Socialstyrelsen i
en rapport 2011 att många utförare försvårar för vårdgivarna att
samordna vården och omsorgen. Något som är avgörande för
kvaliteten för vården och omsorgen om allra mest sjuka.
I stora stycken är förslaget om ett nytt ersättningssystem och
underlaget från SLK också en anklagelseakt mot det nuvarande
systemet enligt LOV. Systemet har missgynnat de seriösa som inte
fuskar medan det har gynnat andra aktörer. Nu ska höjningen
finansieras genom att de som fuskar inte ska få betalt för timmar som
inte utförs. Detta samtidigt som SLK konstaterar att många äldre inte
får den omsorg som de har rätt till och att ökande kostnader till stor
del har uppstått därför att tiden för gång/transporter ökat mellan
brukarna. Kompensationen är välkommen men det hade varit bättre
om man arbetat med att förbättra grundproblemet istället för att till
dels kompensera för ökad gång/transporttid.
I spåren av en extremt liberal marknad, dålig kontroll, svårigheter för
äldre att välja, följer alltså missförhållanden som inte är norm – men
ändå alltför vanliga. Samtidigt skapar mängden utförare också
problem ur perspektivet resurser.
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Däremot är möjligheten att välja utförare av avgörande betydelse för
Stockholms äldre. Där många medborgare upplever påverkan inom
organisationer som tung och byråkratisk innebär den makt som
möjligheten att välja till, eller välja bort, en modell för inflytande som
förutom att ge makt till medborgarna också ger viktiga signaler kring
hur utförare, offentliga och privata sköter sina åtaganden.
Det offentliga ska i detta sammanhang garantera att det finns
tillräcklig kvalitet och att det finns ett tillräckligt utbud – inte bara
kvantitativt utan också kvalitativt. Det måste finnas bredd i innehåll
och profilering bland utförarna – samt att dessa får rimliga
ekonomiska förutsättningar. Slutligen vill vi peka på att det nya
systemet bör värderas närmare när man ser tillämpningsföreskrifterna
(de som ännu inte finns). Utfallet såväl för staden som för
brukarna/kunderna, bör analyseras innan systemet definitivt sjösätts.
Likaså bör systemet värderas utifrån betydelsen om det blir en
administrativ börda för personalen.
Särskilt uttalande (V)
Jenny Norberg (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.
Vänsterpartiet välkomnar översynen och vi lämnar inget annat förslag
till beslut.
Ersättningen ska vara baserad på utförd tid istället för beviljad tid. Då
beräknas den debiterbara tiden att sjunka, vilket innebär att utrymme
inom befintlig ram finns för att höja ersättningen per tjänst i
jämförelse med idag, skriver förvaltningen. Det är naturligtvis bra.
Vänsterpartiet tror att lika viktigt som ett skarpare ersättningssystem
för att komma tillrätta med överdebiteringar, lika viktigt är att ändra i
LOU och LOV så att det går att ställa krav på företagen att de inte är
vinstsyftande utan återinvesterar överskott.
Viktigt är också att i förfrågningsunderlag ställa tydliga krav på
personalens utbildningsnivå och anställningsförhållanden så att de
pengar som tillförs hamnar där de ska. För att göra detta behöver vi
inte vänta på en förändrad lagstiftning – det kan vi göra redan i dag.
I den bästa av världar kommer hemtjänsten ha kvalificerad personal
som till största delen är fastanställd på heltid och har generöst med tid
för brukarna. Vi har lång väg dit, och sannolikt behövs många fler
insatser.
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Ersättningen som den är uträknad idag bygger på ett genomsnitt av
hur situationen ser ut idag. Eftersom denna situation varierar starkt så
betyder det sannolikt att en del företag med långa avstånd mellan
brukarna kommer att missgynnas, medan en del företag med
slimmade personalkostnader kommer att gynnas. Motsvarande
missgynnande gäller hemtjänstdistrikt i tättbebyggda respektive
geografiskt utsträckta områden. Just därför ar det viktigt att även
förfrågningsunderlaget blir skarpare. Personalkostnaderna är
beräknade på den genomsnittliga lönen för omvårdnadspersonal i
staden. Då vår målsättning borde vara mer kvalificerad personal, en
mer attraktiv arbetsgivare där fler vill arbeta inom äldreomsorgen
samt slutligen en strävan mot generellt mer jämställda löner i
Stockholms stad så är den genomsnittliga lönen sannolikt en för låg
ambitionsnivå. Vi utgår från att vi får tillfälle att återkomma till frågor
om ersättningar och förfrågningsunderlag.
___________________
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§ 13
Motion (S) (2013:54) om kontroll hur kommunfullmäktige
(KF) lever upp till sina antidiskrimineringspolicys
- remiss från kommunstyrelsen, KS 334-980/2013
Dnr 1.5.1.361-2013
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har skrivelse av 2013-06-19 hemställt om
stadsdelsnämndens yttrande över Tara Twanas (s) motion (2013:54)
om krav på kontroll av hur kommunfullmäktige (KF) lever upp till
sina antidiskrimineringspolicys. I motionen anförs att ”KF har idag
flera policys mot diskriminering, men det saknas system för att se om
dessa verkligen efterlevs.” Motionären yrkar att KF ges i uppdrag att
analysera förekomsten av diskriminering med hjälp av t.ex.
diskrimineringskontroller som ett led i förverkligandet av KF:s
antidiskrimineringspolicy, både som arbetsgivare och servicegivare.
Förvaltningen föreslår att stads-delsnämnden beslutar att som
remissvar på motionen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-08-26.
Beslutsgång

Majvi Andersson m.fl. (S) bifaller motionen. Nämnden ställde sig
bakom förvaltningens förslag.
____________________
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§ 14
Motion (S) (2013:53) om att begreppet
andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering
- remiss från kommunstyrelsen, KS 334-979/2013
Dnr 1.5.1.324-2013
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Tara Twana (s) om att
begreppet andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering till
bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionären föreslår att
staden ska använda något annat begrepp i sina dokument som
förslagsvis andragenerationssvenskar.
Förvaltningen ställer sig positiv till motionens intentioner och
instämmer med motionären om att de personer som är födda i Sverige
inte bör kallas invandrare. Förvaltningen instämmer i att begreppet
andragenerationsinvandrare inte fyller någon funktion, utan snarare
blir missvisande. Att ersätta detta med begreppet
andragenerationssvenskar är ingen lösning, då det skulle bidra till en
stigmatisering av medborgare som ser sig själva som svenskar och
betraktar Sverige som sitt hemland.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-09-09.
Beslutsgång

Majvi Andersson m.fl. (S) bifaller motionen. Nämnden ställde sig
bakom förvaltningens förslag.
___________________
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§ 15
Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter
Dnr 1.6.429-2013
Beslut



Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder
som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och
protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes förteckning över inkomna ärenden, klagomål och
synpunkter under perioden 2013-08-12 till 2013-09-08.
Upprättat PM 2010-05-14 med rutiner för hantering av synpunkter
och klagomål delades ut för kännedom.
_________________
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§ 16
Protokoll från förvaltningsgruppen
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2013-09-19 anmäldes.
__________________
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§ 17
Protokoll från pensionärsrådet
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådet 2013-09-19 anmäldes.
________________
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§ 18
Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från funktionshindersfrågor 2013-09-19 anmäldes.
________________
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§ 19
Övrigt verksamheten
Stadsdelsdirektör Lars Arvidsson informerade om följande.
 Omstrukturering av Älvsjö servicehus pågår enligt planerna och
fungerar väl.
 Stadsdelsförvaltningen arbetar hårt för att komma till rätta med
oroligheterna i Prästgårdsgärde. Ett bra samarbete med polisen är
viktigt.
 Förvaltningshuset är nu i stort sett återställt efter branden på
försommaren.
 Den 26 november presenteras vinnarna av Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse och förnyelsepris vid en ceremoni i stadshuset.

Utdelades till nämnden:
 Skrivelse från stadsdelsförvaltningen 2013-09-19 med svar på den
skrivelse om trygghetsfrågor som Majvi Andersson m.fl. (S)
inlämnade vid nämndens sammanträde i juni (dnr 3.334-2013).
 Rätt i tiden, tidsregistrering och dokumentation i hemtjänsten med
ParaGå Android
________________
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§ 20
Frågor från nämndens ledamöter och ersättare
Beslut



Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för att tillskapa ett ungdomsråd i stadsdelen.



Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anordna en
tävling bland medborgarna i stadsdelen för namnförslag på
gångstråk, parkvägar och öppna platser i framförallt
Prästgårdsgärde och gångvägarna i Solbergaskogen.

Namnsättning parkvägar samt ungdomsråd

Majvi Andersson (S) har i tidigare skrivelse föreslagit att
förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att namnge
gångstråk, parkvägar och öppna platser framförallt på
Prästgårdsgärdet och gångvägarna i Solbergaskogen.
Förvaltningen har i sitt svar förklarat att man anser att det är ett bra
förslag, som skulle underlätta kommunikationen med medborgarna
kring felanmälningar och önskemål. Namn på parkvägar förekommer
i andra delar av staden.
Majvi Andersson föreslog med hänvisning till ovanstående att en
tävling om namnförslag på parkvägar etc. utlyses i stadsdelen. Majvi
Andersson föreslog vidare att ett ungdomsråd tillskapas i Älvsjö för
att ge förutsättningar för en dialog med ungdomarna.
Förslaget tillstyrktes av nämnden.
Nattvandrare

Majvi Andersson (S) informerade om att det nu finns en förening för
nattvandrare där alla är välkomna att engagera sig.
Anhörigdag i stadshuset

Olle Andretzky (M) informerade om att det den 5 november anordnas
en anhörigdag i stadshuset.
_________________
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§ 21
Protokoll från sociala delegationen
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationen 2013-09-12 anmäldes.
______________
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