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§1
Information

Anhörigstöd
Ingalill Borggren, anhörigkonsulent, informerade om
anhörigstöd för personer som vårdar en närstående som har
en funktionsnedsättning. Rådet lyfte också olika frågor, bland
annat gällande anhöriganställningar.
§2
Val av justerare och tid för justering

Mikael Erdefelt utsågs att tillsammans med ordförande
Helena Lanzer-Sillén justera protokollet. Protokollet justeras
torsdag 17 augusti 2017.
§3
Anmälan av föregående protokoll

Det anmäldes att protokoll daterat 2017-06-07 justerats
torsdag 8 juni 2017.
§4
Anmälan av inkomna handlingar



Epilepsiföreningens medlemstidning Synapsen,
nr 3/2017

Genomgång av ärenden till stadsdelsnämnden 2017-08-24, §§ 5–14
§5
Anlägga utomhusgym

Medborgarförslaget innehåller önskemål om att anlägga ett
utomhusgym i Älvsjö, till exempel i Långbro park och/eller vid
Långsjön. Förvaltningen är positiv till fler utegym men i årets budget
finns det inte utrymme för att investera i en sådan anläggning.
Förvaltningen tar med önskemålet i fortsatt planering och ser över
lämpliga placeringar av utegym i Älvsjö stadsdelsområde.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-08-01.
Funktionshinderrådet
Rådet har tagit del av ärendet.

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6
Verksamhetsuppföljning 2017 av Kristallgårdens vård- och
omsorgsboende och korttidsvård

Under våren 2017 genomfördes den årliga verksamhetsuppföljningen
av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende och korttidsvård.
Uppföljningen visar att boendet och korttidsvården till stor del följer
kraven i avtal, lagar och föreskrifter och har därigenom de
förutsättningar som krävs för en god och säker verksamhet.
Vid uppföljningen identifierades även vissa utvecklingsområden och
brister, gällande dels verksamhetens lokala rutiner, dels
dokumentationen utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen samt
gällande lagstiftning för hälso- och sjukvårdsdokumentation.
För att säkerställa att bristerna är åtgärdade kommer dessa att följas
upp vid nästa års verksamhetsuppföljning.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-06-29.
Funktionshinderrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§7
Införande av japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden

Ann-Katrin Åslund (L) har inlämnat en motion om att genomföra ett
pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden i
Stockholms stad.
Förvaltningen anser att det är viktigt att värna den enskildes integritet
och att så långt som möjligt bevara individens självständighet.
Förvaltningen ställer sig därför positiv till förslaget att genomföra ett
pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-06-28.
Funktionshinderrådet
Rådet har tagit del av ärendet och ställde sig bakom förvaltningens
synpunkter.

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND
RÅDET FÖR FUNKTION SHINDERFRÅGOR

SAMMANTRÄDESPROTOKOL L
2017-08-16

§8
Utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten

Dennis Wedin (M) har inlämnat en motion om att utveckla och
kvalitetssäkra hemtjänsten.
Förvaltningen ser positivt på att skilja serviceinsatser från
omsorgsinsatser och att äldreförvaltningen centralt samordnar en
utbildning i måltidssituationen. Vidare anser förvaltningen att
äldreförvaltningen med fördel skulle kunna utreda på vilket sätt
profilhemtjänst kan uppmuntras vid upphandling, särskilt avseende
målgruppen personer med funktionsnedsättning.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-06-28.
Funktionshinderrådet
Rådet har tagit del av ärendet och ställde sig bakom förvaltningens
synpunkter.
§9
Slutrapport från utredning av servicehus

I den utredning som äldreförvaltningen genomfört avseende
servicehusen, presenteras förtydligande av målgruppen för
servicehusboende liksom kriterier vid behovsbedömning.
Älvsjö stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till förslaget som bland
annat innebär att servicehusens inriktning har förtydligats, ersättningen
för servicehusen förslås bli enhetliga samt att servicehusen ska ingå i
valfrihetssystemet med en central köhantering.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-08-24.
Funktionshinderrådet
Rådet har tagit del av ärendet ställde sig bakom förvaltningens
synpunkter.
§ 10
Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Älvsjö stadsdelsnämnd har den 14 juni 2017 tagit emot en remiss från
kommunstyrelsen gällande revidering av riktlinjer för handläggning
inom socialtjänstens äldreomsorg. Älvsjö stadsdelsförvaltning ställer
sig positiv till remissens förslag på ändringar i gällande riktlinjer. De
nya riktlinjerna gör viktiga förtydliganden samt stärker individens
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möjlighet att påverka insatsernas utformning, exempelvis genom
införandet av ramtid.
Förvaltningen har också identifierat några områden där det med fördel
skulle kunna göras förtydliganden, såsom exempelvis avsnitten om
hemtjänstinsatser och framtidsfullmakter.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-07-24.
Funktionshinderrådet
Rådet har tagit del av ärendet och ställde sig bakom
förvaltningens synpunkter. Ulla Smedberg ville därutöver
anföra följande.
Detta är ett oerhört viktigt dokument och jag (och som jag hoppas
även funktionshindersrådet), kan inte godkänna de nuvarande
skrivningarna, som begränsar insatserna till funktionshindrade för att
en person uppnått en viss ålder. Behovet skall vara styrande.
Dokumentet andas en negativ attityd till funktionsnedsatta personer
och äldre. Riktlinjerna vad gäller ”Anställda anhörigvårdare sidan
15” är direkt kränkande mot gruppen med funktionshinder. Speciellt
funktionshinder som innebär svårigheter att kommunicera. Anhöriga
har kunskaper och kännedom om den funktionshindrade som ingen
utomstående kan förvärva. Att inte kunna bli förstådd är ett stort
trauma och allt som kan hjälpa upp det bör uppmuntras. Det är
ovärderligt för en funktionshindrad person att ha en vårdare, med
inkänning, kärlek och livslång kunskap om funktionsnedsättningen.
Finns det anhöriga, som ställer upp med sin arbetstid, skall det
uppmuntras. Varför ta bort detta? Det skapar stort lidande, dels för den
utsatte, samt för de anhöriga som tvingas se på hur fel begås.
Den lilla öppning, som man gör för undantagsfall, täpper man till med
onödiga och omotiverade krav. Här finns ingen koppling till behovet
hos den f-hindrade och arten av svårigheter, utan en omänsklig
konformitet. Kraven om utbildning och att personen inte får ha fyllt 67
år är orimliga.
Insatser enligt LSS till personer över 65 år, sidan 24 ”Personlig
assistans”. Det är olyckligt med begränsningarna efter det att den
enskilde fyllt 65 år. Här utgår man från att utökad hjälp är av arten att
den kan ske med tex hemtjänst. Det är att förenkla verkligheten.
Assistansen och behoven är livslånga. Här finns ingen anledning till
åldersgräns. Detsamma gäller ”daglig verksamhet efter pension, sidan
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25 ” Här är riktlinjerna otydliga, med skrivningar som ”Det finns vissa
möjligheter att personer som uppnått pensionsålder kan ges möjlighet
att fortsätta i daglig verksamhet….” tolkas in att det inte kommer att
beviljas. Vad skall då dagarna fyllas med för funktionshindrade, med
oförmåga till sociala kontakter och oförmåga till initiativ och struktur?
Underkapitlet ovan omarbetas med samma innehåll som stycket
”Daglig sysselsättning efter pensionsålder , sidan 26, under rubriken
Äldre med psykiska funktionsnedsättningar ”. I detta underkapitel bör
ordet sysselsättning vara synonymt med daglig verksamhet.
”Stöd och styrdokument, sidan 51” Sista stycket på sidan består av en
enda mening och går inte att läsa. Riktlinjerna är inte tydliga. De är
inte tillräckliga, utan kräver en hel mängd andra stöd och
styrdokument, riktlinjer på intranätet, överenskommelser eller
socialstyrelsens riktlinjer, i sådan stor mängd att det blir ohanterligt
och omöjligt att behärska. För att fungera som stadens riktlinjer skall,
socialstyrelsens riktlinjer, överenskommelser och fördjupningar som
nu finns på intranätet inarbetas och integreras i något liknande en
handbok.
§ 11
Gångplan för Huddinge kommun

Huddinge kommun har tagit fram en gångplan som en del av sin
trafikstrategi. Stockholms stad har fått gångplanen på remiss och
kommunstyrelsen har remitterat den vidare till bland annat de berörda
stadsdelsnämnderna.
Älvsjö stadsdelsförvaltning är mycket positiv till att Huddinge
kommun vill ha Stockholms stads synpunkter på sin gångplan.
Eftersom staden är sammanbyggd över kommungränsen finns ett stort
behov av samverkan, både när det gäller utvecklandet av gångstråken
samt drift och underhåll. Förvaltningen konstaterar att de viktigaste
gång- och cykelstråken över kommungränsen från Älvsjö
stadsdelsområde finns med i Huddinges övergripande gångnät. Vid
behov har samverkan hittills fungerat bra, men stadsdelsförvaltningen
föreslår att den skulle kunna struktureras genom ett forum för
kommunövergripande parkfrågor.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-08-01.
Funktionshinderrådet
Rådet har tagit del av ärendet och framförde vikten av att cykelvägar och
gångvägar separeras från varandra.

Ordförande
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§ 12
Motion om en stadsdelsnämndsreform

Älvsjö stadsdelsnämnd tog den 31 maj 2017 emot en remiss från
kommunstyrelsen om en motion från moderaterna gällande en
stadsdelsnämndsreform. I motionen föreslås att kommunfullmäktige
beslutar att antalet stadsdelsnämnder minskar från 14 till fem enligt
följande.






Bromma, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och HässelbyVällingby förs samman och bildar stadsdelsnämnden Västerort.
Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm bildar
stadsdelsnämnden Norra innerstaden.
Södermalm fortsätter att vara en egen stadsdelsnämnd.
Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen bildar
stadsdelsnämnden Västra Söderort.
Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta bildar
stadsdelsnämnden Östra Söderort.

Med hänvisning till att förslaget avser en så pass stor
organisationsförändring gör förvaltningen bedömningen att en
stadsövergripande utredning krävs och väljer att lämna remissen utan
eget ställningstagande.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-07-26.
Funktionshinderrådet
Rådet har tagit del av ärendet och framförde följande.
Rådet anser det angeläget att Älvsjö får förbli en egen stadsdel. Det ger
större möjligheter för såväl politikerna i nämnden som rådsledamöterna
att följa upp de lokala frågorna, speciellt när man nu under en lång tid
framöver bygger ut området med en snabb befolkningsökning som följd.
§ 13
Ekonomisk rapport för juli

Älvsjö prognostiserar för juli ett resultat i balans med budget för
samtliga verksamheter. Prognosen bygger på att volymerna ligger på
samma nivå i snitt resterande månader som första tertial samt att
ersättningen för ensamkommande flyktingbarn överensstämmer med
kostnaderna.
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Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-08-09.
Funktionshinderrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§ 14
Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal
2/2017

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal redovisa till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om bistånd eller
insats som inte har kunnat verkställas inom tre månader från datum för
gynnande beslut. Kommunen ska på motsvarande sätt rapportera om
en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt.
För kvartal 2/2017 har ett ärende inom LSS rapporterats som
verkställt. Inom SoL har fyra ärenden anmälts. Två ärenden rör
äldreomsorg och har inte verkställts inom tre månader. De övriga två
rör individ- och familjeomsorg och har inte verkställts inom tre
månader, varav det ena avslutas utan att verkställas.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-06-29.
Funktionshinderrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§ 15
Övriga frågor

Tillgänglighetsvandring
Madeleine Peatt, verksamhetsutvecklare, lämnade
återkoppling på de synpunkter som framkom vid den
tillgänglighetsvandring som genomfördes i juni.
Presidiet
Nämndens ordförande och vice ordförande besöker rådet vid
sammanträdet den 11 oktober.
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