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§1
Val av justerare och tid för justering

Ledamoten Håkan Jarmar utsågs att tillsammans med
ordföranden Helena Lanzer-Sillén justera dagens protokoll
vilket ska ske torsdagen den 10 december.
§2
Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2015-10-15 justerats den 16 oktober.
§3
Anmälan av inkomna handlingar

1.
2.
3.
4.

Vår synpunkt nr 7/ 2015, medlemstidning för synskadade
i Stockholms och Gotlands län
Synapsen nr 5/ 2015, epilepsiföreningens
medlemstidning
Tvärpolitiska gruppen, minnesanteckningar 2015-09-30
och 2015-11-25
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor,
protokoll från 2015-08-24, 2015-09-21, 2015-10-12 och
2015-11-03.

§4
Sammanträdestider för rådet 2016

Stadsdelsnämnden har fastställt sina sammanträdesdagar för
2016.
Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet brukar sammanträda en vecka före nämnden och beslöt
att fastställa sammanträdesdagar enligt nedanstående, som
regel torsdagar.
28 januari, kl. 18.00
22 mars, tisdag
21 april
12 maj
9 juni

25 augusti
15 september
13 oktober
10 november
8 december

Rådet brukar sammanträda kl. 18.00. Förvaltningen tog upp
frågan om det finns intresse och möjlighet för rådet att övergå
till att sammanträda dagtid istället med start t.ex. kl. 16. Det
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är vanligt i andra förvaltningar med dagsammanträden.
Frågan ska ställas till hela rådet och tidpunkt fastställs vid
första sammanträdet i januari.
En workshop kommer att hållas med rådet vid första
sammanträdet i januari, med start kl. 18.00. Rådet ska i
förväg delges frågor för att kunna förbereda sig.
Förvaltningen föreslog rådet att inbjuda funktionshinderombudsmannen Riita-Leena Karlsson till ett möte med rådet
för att få inspiration och råd om arbetsformer mm. för det
fortsatta arbetet. Rådet beslöt att tillfråga Riita-Leena om
möjlighet att komma till rådets möte den 22 mars kl. 16 eller
kl. 18.
2016 års kalendarium med informationspunkter etc. fastställs
för övrigt i början på det nya året.
Genomgång av ärenden till stadsdelsnämnden 2015-12-08, § 5-12
§5
Anmälan av medborgarförslag om grusade
promenadvägar

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har 2015-11-05 inkommit ett
medborgarförslag enligt följande.
”Jag föreslår att stadsdelen grusar en promenad- och
joggingväg parallellt med upplysta och asfalterade gångvägar
i Långbro park.
Asfalterade gångvägar och trottoarer är inget bra alternativ,
då dessa sliter onödigt på kroppen med risk för
inflammationer och skador över tid. Jag med flertalet kvinnor
som vill motionera enkelt behöver också kunna göra detta i
en trygg miljö, där t.ex. elljusspåret i Älvsjöskogen känns för
osäkert, åtminstone under dygnets mörka timmar. Därför vore
det både enkelt och billigt att göra grusgångar bredvid
befintlig belysning i parker och vid större vägar.” Länk till
karta är bilagt förslaget.
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Stadsdelsförvaltningen föreslår nämnden besluta att
medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för
beredning.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2015-11-24.
Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet har tagit del av ärendet.
§6
Svar på medborgarförslag om gångramp mellan
Pjäxvägen och Klackvägen i Solberga

Medborgarförslaget innehåller önskemål om att anlägga en
serpentinformad parkväg mellan Pjäxvägen och Klackvägen i
Solberga. Syftet är att göra förbindelsen tillgänglig för dem
som inte kan gå i de trappor som finns där idag.
Älvsjö stadsdelsförvaltning anser att frågor om tillgänglighet
är viktiga i stadsdelsområdets parker, och har genomfört och
planerar flera olika åtgärder. Förvaltningen anser dock att
kostnaden för denna åtgärd är för hög i förhållande till hur
många personer som får nytta av den. Förvaltningen vill
istället satsa på bland annat fler bänkar med armstöd utmed
parkvägar och i parker.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2015-11-24.
Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet har tagit del av ärendet med förslag om att avslå
förslaget. Rådet vill peka på att det är angeläget att arbeta för
en ökad tillgänglighet i området och önskar att förvaltningen
arbetar vidare med frågan för att hitta en lösning. Det kanske
kan finnas ett ställe i närheten som inte kräver lika stor insats
för att förbättra tillgängligheten. Man bör också se över
möjligheten att söka medel för ändamålet.
Rådet vill föreslå förvaltningen att anordna
tillgänglighetsvandringar i stadsdelen på samma sätt som görs
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med trygghetsvandringar, för att tillsammans klarlägga vilket
behov som finns och kunna föreslå förbättringar i stadsdelen.
§7
Verksamhetsplan och budget 2016

Älvsjö växer, staden planerar för fler bostäder, arbetsplatser,
förskolor och gruppbostäder. Detta innebär att antalet
älvsjöbor kommer att öka under de närmaste åren. De
snabbast växande åldersgrupperna är främst barn och
ungdomar i åldern 6 - 24 år och äldre i åldern 65 - 79 år.
Stadsdelsnämndens verksamheter måste därmed kontinuerligt
utvecklas för att motsvara behovet av insatser i förhållande
till befolkningen.
Stadsdelsnämnden ansvarar för äldreomsorg, kommunal
förskola, fritidsverksamhet för barn och ungdomar, stöd och
service till personer med funktionsnedsättning inklusive
socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt
bistånd. Vidare ansvarar nämnden för lokala stadsmiljöfrågor
liksom skötsel av parker och investeringar i parker, viss
kulturverksamhet, konsumentvägledning, budgetrådgivning,
skuldsanering och vissa arbetsmarknadsåtgärder.
Älvsjö stadsdelsnämnd har tilldelats sammanlagt 571,6 mnkr
i nettobudget 2016 för verksamheterna, vilket är en
nettoökning på 1,5 %. Nettoökningen är procentuellt låg i
jämförelse med tidigare år. Det är främst de socioekonomiska
faktorerna som ger mindre medel till Älvsjö stadsdelsnämnd.
Insatserna inom verksamhetsområdena äldreomsorg,
funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg ökar i
takt med den växande befolkningen. Det, tillsammans med
förväntade pris- och löneökningar, innebär att nämnden
måste göra kostnadseffektiviseringar. Under 2016 blir det
nödvändigt att prioritera kärnverksamheterna och verksamhet
som är lagstadgad för att uppnå en ekonomi i balans.
Nämndens verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i
kommunfullmäktiges budget för 2016. I verksamhetsplanen
beskrivs de resultat och aktiviteter som stadsdelsnämnden
förväntar sig ska uppnås eller genomföras under 2016.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande.
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Rådet för funktionshinderfrågor
Eva Frykler informerade i ärendet med särskild inriktning på
äldre, funktionsnedsatta och demokratifrågor. Presentationen
kommer att delges rådet.
§8
Uppföljning av enheten för personligt stöd

Enheten för personligt stöd drivs i egen regi av Älvsjö
stadsdelsnämnd. Under hösten 2015 genomfördes den årliga
verksamhetsuppföljningen av enheten.
Förvaltningen har sammantaget i verksamhetsuppföljningen
gjort bedömningen att enheten för personligt stöd följer till
största del kraven i eventuella avtal, lagar och föreskrifter och
har därigenom de förutsättningar som krävs för en god och
säker verksamhet. Vid uppföljningen identifierades även
utvecklingsmöjligheter gällande verksamhetens
ledningssystem.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2015-10-28.
Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet har tagit del av ärendet.
§9
Uppföljning av Havskatten, stödboende och boendestöd

Havskatten drivs i egen regi av Älvsjö stadsdelsnämnd.
Under hösten 2015 genomfördes den årliga
verksamhetsuppföljningen av stödboendet. Havskatten är ett
stödboende för vuxna med funktionsnedsättningar.
Havskatten bedriver även boendestöd för vuxna med
funktionsnedsättningar som bor i ordinärt boende.
Boendestöd är ett stöd i den dagliga livsföringen. Stödet kan
vara både praktiskt och socialt.
Förvaltningen har sammantaget i verksamhetsuppföljningen
gjort bedömningen att Havskatten följer till största del kraven
i eventuella avtal, lagar och föreskrifter och har därigenom de
förutsättningar som krävs för en god och säker verksamhet.
Vid uppföljningen identifierades även utvecklingsmöjligheter
gällande verksamhetens ledningssystem.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2015-10-28.
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Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet har tagit del av ärendet.
§ 10
Uppföljning av hantverkscaféet Rondellen

Rondellen drivs i egen regi av Älvsjö stadsdelsnämnd. Under
hösten 2015 genomfördes den årliga
verksamhetsuppföljningen av verksamheten. Rondellen är ett
hantverks café med sysselsättning och träfflokal i samma hus.
Verksamheten har 12 brukare med biståndsbeslut samt ett
antal besökare som kommer utan biståndsbeslut.
Förvaltningen har sammantaget i verksamhetsuppföljningen
gjort bedömningen att Rondellen följer till största del kraven i
eventuella avtal, lagar och föreskrifter och har därigenom de
förutsättningar som krävs för en god och säker verksamhet.
Vid uppföljningen identifierades även utvecklingsmöjligheter
gällande verksamhetens ledningssystem.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2015-10-26.
Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet har tagit del av ärendet.
§ 11
Uppföljning av intraprenaden för drift av gruppbostäder,
servicebostad och daglig verksamhet

Älvsjö gruppbostäder – Kvarnstugans gruppbostad,
Sjöholmens gruppbostad, Folkparksvägens gruppbostad,
Sulvägens gruppbostad och Brännkyrka gruppbostad,
Folkparksvägens servicebostad samt Långsjöns dagliga
verksamhet drivs efter anbudsupphandling på intraprenad på
uppdrag av Älvsjö stadsdelsnämnd.
Under hösten 2015 genomfördes den årliga
verksamhetsuppföljningen av verksamheten. Förvaltningen
har sammantaget i verksamhetsuppföljningen gjort
bedömningen att Intraprenaden till största del följer kraven
enligt avtal, lagar och föreskrifter och har därigenom de
förutsättningar som krävs för en god och säker verksamhet.
Vid uppföljningen framkom vissa utvecklingsmöjligheter
som framför allt rör enheternas ledningssystem.
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Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2015-10-12.
Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet har tagit del av ärendet.
§ 12
Redovisning av verksamhetsuppföljning inom omsorgen
av funktionsnedsättning 2015

Älvsjö stadsdelsförvaltning har enligt stadens
uppföljningsmodell för verksamheter inom
funktionsnedsättning ansvar för att genomföra
verksamhetsuppföljningar. Ansvaret omfattade 2015, två
stycken hemtjänstutförare som driver avlösar- och
ledsagarservice. Uppföljningen har genomförts enligt stadens
gemensamma modell och rapporterats till
Socialförvaltningen.
Förvaltningen har sammantaget gjort bedömningen att
samtliga uppföljda utförare bedriver till största del
verksamhet i enlighet med gällande avtal, men det finns
behov av viss utveckling. Några utvecklingsområden har
identifierats vid uppföljningen såsom att ledningssystemet
saknar vissa rutiner och att den sociala dokumentationen
behöver utvecklas.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2015-11-10.
Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet har tagit del av ärendet.
§ 13
Övriga frågor

Planeringsdag med nämnden den 4 november
Vid planeringsdagen deltog ordföranden Helena LanzerSillén och vice ordförande Mikael Erdefelt. Ordföranden
hade gjort en sammanfattning av dagen, vilken delgavs rådet.
Möte med råden i Hägersten/ Liljeholmen och Skärholmen
Mötet genomfördes den 10 november och var väldigt givande
och ska träffas igen. Råden informerade varandra om hur de
arbetar. Anteckningar inväntas och kommer att delges rådet.
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Vid mötet tog man upp frågan om ledsagning, som man vill
titta närmare på. Förvaltningen tog med sig frågan och
återkommer med information.
Tryggt Älvsjö och trygghetsvandring
Möte med gruppen Tryggt Älvsjö genomfördes den 19
november, Helena Lanzer-Sillén och Lotta Rosenström
deltog från rådet.
Trygghetsvandring genomfördes i Älvsjö Centrum och
Prästgårdsgärde den 7 december. Ingen från rådet hade
möjlighet att deltaga.
Anteckningar från båda tillfällen kommer senare att delges
rådet.
God jul och gott nytt år
Rådet tackade tjänstemännen för ett gott arbete och alla
önskade varandra en god jul och ett gott nytt år.

