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§1
Val av justerare och dag för justering
Vice ordföranden Lillemor Karlsson (IFS) utsågs att tillsammans med ordföranden,
Helena Lanzer-Sillén (HRF), justera dagens protokoll vilket ska ske fredagen den
20 augusti.
§2
Anmälan av föregående protokoll
Anmäldes att protokoll 2009-04-15 justerats den 16 april.
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§3
Anmälan av inkomna handlingar
Kommunstyrelsens handikappråd
Protokoll nr 2 fört vid sammanträde 2010-03-22
Protokoll nr 3 fört vid sammanträde 2010-04-26
Protokoll nr 4 fört vid sammanträde 2010-05-17
Protokoll nr 5 fört vid sammanträde 2010-06-07
Äldrenämndens handikappråd
Protokoll nr 3 fört vid sammanträde 2010-04-13
Protokoll nr 4 fört vid sammanträde 2010-05-04
Protokoll nr 5 fört vid sammanträde 2010-06-01
§4
SL:s förslag till trafikförändringar 2011
Trafikkontoret har i år beslutat att inte skicka vidare SLs årliga remiss till
stadsdelarna på grund av tidsbrist. Förvaltning föreslår att nämnden ändå skickar in
ett remissvar direkt till SL.
Förvaltningen betonar i årets remissvar särskilt betydelsen av snabba
tvärförbindelser med buss i söderort, vilket också är ett av huvudmålen i
Söderortsvisionens strategi. Älvsjö behöver få bättre förbindelser med både
Skärholmen, Liljeholmen, Högdalen och Farsta.
I remissvaret framhålls också behovet av närtrafiklinjer för äldre i Älvsjö. Sådana
finns i många stadsdelar i söderort, men saknas helt i Älvsjö.
Förvaltningen påpekar också behovet av förstärkt kollektivtrafik i framför allt
stadsdelens utbyggnadsområden Solberga och Långbro park.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
30 juli 2010. Dnr 92-2010-1.5.3.
Handikapprådet tillstyrker förvaltningens förslag och anmäler därutöver följande.
Det är angeläget att snarast möjligt få till stånd närtrafik i Älvsjö för att öka
tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.
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§5
Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer
med funktionsnedsättning
Beslut om ett nytt resursfördelningssystem för de prestationsrelaterade verksamheterna togs i budget år 2008. Institutet för kommunal ekonomi (IKE) presenterade
år 2009 en utvärdering av resursfördelningssystemet som pekade på att systemet
inte till fullo tar hänsyn till de insatser som åtgår till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer med utåtagerande beteende.
Förändringen av resursfördelningssystemet föreslås innebära att bättre hänsyn tas
till personer som inte har fysiska funktionsnedsättningar men behov av andra slag,
till exempel motivationsarbete. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om
nytt resursfördelningssystem som på ett bättre sätt fångar upp de behov som inte till
fullo beaktas i nuvarande system.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
5 juli 2010. Dnr 205-2010-1.2.1.
Handikapprådet tillstyrker förvaltningens förslag.
§6
Rapporter/frågor från rådets medlemmar
Nämndsammanträdet den 16 december är inställt vilket innebär att rådets sista möte
i år är torsdagen den 25 november.

Vid protokollet
Britt-Marie Ericsson

