Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
24 november 2016
Blad 41

§ 27
Reviderat program för kvalitetsutveckling
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har tagit emot en remiss gällande
ett förslag till reviderat program för kvalitetsutveckling för
Stockholms stad. Förvaltningen är positiv till det reviderade
programmet för kvalitetsutveckling.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 26 oktober 2016.
Dnr 666-2016-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 28
Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck 2017-2020
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 155-1324/2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänstutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Omedelbar justering
Ärendet

Programförslaget syftar till att motverka att våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck uppkommer och att det
upptäcks om det sker. Programmet syftar också till att det stöd
och skydd som ges till våldsutsatta personer och barn som har
upplevt våld, respektive insatser till våldsutövare, är samordnat,
evidensbaserat och av hög kvalitet, samt likställt oavsett var i
staden personen bor.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2016.
Dnr 878-2016-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
och Birgitta Sevefjord (V) lämnade ett särskilt uttalande. Djuna
Jangmyr ställde med sitt ersättaryttrande sig bakom uttalandet.
Vi noterar att ärendet också har remitterats till bl.a.
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor.
Vi vill ändå gärna redan från Södermalms stadsdelsnämnd
komplettera med de synpunkter på programförslaget som
framförs i protokollet från sammanträde med Södermalms råd
för funktionshinderfrågor (Ärende 41) och som vi tycker är
viktiga att beakta i det fortsatta programarbetet mot våld i nära
relationer.
Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfén m.fl. (L) lämnade ett
särskilt uttalande. Fredrik Lindstål (C) ställde med sitt
ersättaryttrande sig bakom uttalandet.

