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Närvarande
Ordförande
Ledamöter

Lena Huss (HSO/ÅSS)
Niklas Bjurström (HSO/Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm)
Gunnar Sandström (SRF)

Tjänstemän

Jenny Swärd, avdelningschef,
socialförvaltningen
Patrik Simonsson, enhetschef,
socialförvaltningen
Marita Åkersten, bitr. avdelningschef, äldreförvaltningen, t.o.m.
punkt 4.
Christer Bergman, nämndsekreterare, äldreförvaltningen
t.o.m. punkt 4.
Laila Väisänen rådets sekreterare,
socialförvaltningen

Gäster/besökare

Jan Jönsson, socialborgarråd, SLK
och Erica Närlinge, borgarrådssekreterare, socialroteln, SLK, t.o.m.
punkt 4.

Anmält förhinder

Socialförvaltningen
Postadress: Box 44, 123 21 FARSTA
Besöksadress: Storforsplan 44, Farsta
Växel: 08-508 25 000
www.stockholm.se

Ledamot

Nils Duwähl (DHR)
Bengt Lyngbäck (HSO/FUB)
Henrik Sundqvist (Stockholms dövas förening, SDF)

Tjänstemän

Lena Lundström Stoltz, förvaltningschef, socialförvaltningen
Veronica Wolgast, avdelningschef,
socialförvaltningen
Margareta Östrand, tf. förvaltningschef, äldreförvaltningen
Håkan Andersson, förvaltningschef,
överförmyndarförvaltningen
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1. Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista
Lena Huss öppnade sammanträdet och hälsade speciellt socialborgarrådet Jan Jönsson och borgarrådssekreterare Erica Närlinge välkomna samt närvarande ledamöter och tjänstemän. Alla presenterade sig.
Föredragningslistan godkändes.
2. Val av protokolljusterare och tid för justering av
protokollet
Lena Huss (HSO/ÅSS) och Niklas Bjurström (HSO/Epilepsi föreningen i Stor-Stockholm) utsågs att justera protokollet.
Protokollet justeras den 18 februari 2019.

3. Anmälan av protokollsjustering
Protokoll från 17 januari 2019 anmäldes.
4. Socialborgarrådets besök
Rådet och socialborgarrådet hade ett givande informationsutbyte
och socialborgarrådet lovade göra återbesök under våren.
5. Socialnämnden
5.1 Socialnämndens föredragningslista 19 februari 2019
Beslutsärenden

5.8 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2018
Dnr 1.8.1 - 671/2018
Rådets uttalande
Svarsandelen blev 41 procent, den är låg men målgruppen personer
som uppbär ekonomiskt bistånd är mycket heterogen. Alla känner
inte till sina medborgerliga rättigheter; kan ha det svårt att svara på
frågorna. Rådet konstaterar att resultatet är intressant och värt att
analysera av vad orsaken till skillnader i svaren är. En jämställd stad
är utvecklingsarbetets viktigaste mål.
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5.9 Årsrapport 2018 - socialtjänstinspektörer
Dnr 3.4.1–583/2018
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av ärendet.

5.10 Årsrapport 2018 - funktionshinderinspektörer
Dnr 3.4.2 - 406/2018
Rådets uttalande
Rådet noterar att det finns stora skillnader vad avser olika former av
stöd och service inom olika delar av staden. Detta måste åtgärdas
genom tydligare gemensam styrning. Det får inte vara beroende av
var i staden man är bosatt, huruvida man har rätt till en viss form av
service.
Enligt lag ska en samordnad individuell plan, SIP, upprättas så fort
en person får stöd och service från mer än en huvudman. Detta sker
idag i alltför få ärenden. Rådet betonar vikten av att detta åtgärdas
skyndsamt.
Det måste ställas krav redan på upphandlingsstadiet av olika verksamheter med mera. Rådet framhåller att företrädare för brukare/
funktionshindersrörelsen måste få vara med tidigt i denna process.
Det gäller även i samband med planering och beslutsfattande inom
samtliga andra områden som berör målgruppen.

5.12 Redovisning lex Sarah 2018
Dnr 1.9.2-8/2019
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av ärendet.
5.14 Verksamhetsberättelse 2018 för socialnämnden
Dnr 1.3.1–536/2017
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Rådets uttalande
Rådet konstaterar att det produceras alltför få bostäder anpassade till
personer med olika funktionsnedsättningar. En egen och lämplig bostad är grundläggande för möjligheten till ett självständigt liv och
goda levnadsomständigheter. Staden har satt upp ett mål om 5 procent, men har på de flesta håll långt kvar till detta. Vidare måste nivån på hyrorna i dessa bostäder ligga på en rimlig nivå. Idag ligger
hyrorna ofta långt över vad de tilltänkta hyresgästerna har ekonomi
till. KBH, det ekonomiska tillskott som är tänkt att fylla upp detta
glapp, räcker inte till. Dels blir då respektive person fortsatt utan
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eget boende, dels riskerar staden att bostäderna inte blir uthyrda, alternativt går till fel ändamål eller målgrupp. Det finns fortfarande
många områden inom stöd och service där verksamheten idag inte
täcker behov och efterfrågan.
Rådet betonar stadens eget mål om delaktighet och tillgänglighet för
alla. Stöd och service till personer med olika funktionsnedsättningar
ska vara ett prioriterat område när staden planerar för kommande år.

5.14 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga
ombud 2019
Dnr 3.1.2 - 571/2018
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av ärendet och
tackar för intressant information.

5.15 Redovisning av verksamhet med personligt ombud vid Enheten för hemlösa, verksamhetsår 2018
Dnr 3.1.2 - 654/2017
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av ärendet.

9. Anmälningsärenden
7.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde
den 22 januari 2019
7.2 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde
den 17 januari 2019
7.3 Protokoll från äldrenämndens sammanträde
den 29 januari 2019
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av ärendena och
protokollen lades till handlingarna.
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10. Övriga frågor
Vid nästa möte den 14 mars tas det upp ”På tal om Stockholm – tidning” och 20 procents neddragning i utgivningen. Socialförvaltningens kommunikationschef Mona Thorin kommer att redogöra för besparingen.
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11. Sammanträdet avslutas
Ordförande Lena Huss avslutade mötet 15.20.

Vid protokollet
Laila Väisänen
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