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§ 23
Motion om ett nytt användarvänligt ersättningssytem i
hemtjänsten som bygger på tillit och utgå från den
äldres behov
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/146
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Ärendet

Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion gällande ett nytt användarvänligt ersättningssystem i
hemtjänsten som bygger på tillit och utgår från den äldres
behov. Motionen är skriven av Clara Lindblom, Torun Boucher
och Robert Mjörnberg (alla V).
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 29 mars 2019.
Dnr SÖD 2019/555
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 24
Institutet för språk och folkminnens rapport
Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/487
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Ärendet

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 att ge Institutet för språk
och folkminnen i uppdrag att utreda formerna för hur
språkcentrum för nationella minoritetsspråken finska och
meänkieli kan organiseras och att utreda förutsättningarna för
motsvarande funktioner för jiddisch och romani chib.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 29 mars 2019.
Dnr SÖD 2019/590
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), AnnaKlara Müntzing (MP) och Ashna Ibrahim (C) lämnade ett
särskilt uttalande. Birgitta Sevefjord m.fl. (V) ställde sig bakom
förslag.
Vi delar uppfattningen att det är positivt med ett inrättande av
språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska och
meänkieli.
Stockholms stad är sedan 2010 förvaltningsområde för finska
och sedan 1 februari 2019 även för meänkieli. Det innebär att
staden ansvarar för att sverigefinnar och tornedalingar i
Stockholm kan använda sitt språk i kontakt med myndigheter,
ska garantera att det finns personal som behärskar språken, samt
erbjuda förskola och äldreomsorg där hela eller delar av
verksamheten bedrivs på språken. Kommunen ska även, så långt
det är möjligt, samråda med representanter för minoriteterna i
frågor som berör dem.
Institutet för språk och folkminnen föreslår att de nya
språkcentrumen bland annat ska stödja offentliga aktörers arbete
med området samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet

