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§1
Val av justerare och tid för justering
Ledamoten Sylvia Samuelsson utses att tillsammans med ordföranden
Helena Lanzer-Sillén justera dagens protokoll vilket ska ske fredagen den
21 september.
§2
Anmälan av föregående protokoll
Anmäldes att protokoll 2012-08-23 justerats den 24 augusti.
§3
Anmälan av inkomna handlingar
HSO Stockholms stad, 2012-09-05
Avsägelse i rådet för funktionshinderfrågor Ann-Sofie Hult.
Vår Synpunkt nr 5/2012
§4
Ändrad sammanträdestid för rådet i december
Sammanträdesdag i december ändras till onsdagen den 12 december, kl 18.00.
Detta med anledning av att sociala delegationen förlagt sitt sammanträde kvällstid
den 13 december.
§5
Inkommet medborgarförslag
Samordning av lokal för ungdomar och pensionärer
Sven Öberg, medlem i PRO Älvsjö Herrängen har inkommit med ett
medborgarförslag daterat 2012-07-17. Sven Öberg föreslår att ny lokal för
Ungdomens hus planeras så att den blir användbar för både ungdomar och de lokala
pensionärsföreningarna.
Funktionshindersrådet
Rådet har inget att invända mot att det sker en samordning av verksamhet för
ungdom och pensionärer som framgår av förslaget. Ett sådant gemensamt hus får
dock inte förhindra att det finns lokaler, som är tillgängliga på kvällstid för olika
föreningar och i vårt område råder det brist på sådana lokaler.
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§6
Delårsbokslut och tertial rapport 2
Förvaltningen har upprättat tertialrapport 2. Stadsdelsnämnden bedöms kunna bidra
till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för respektive
verksamhetsområde. Analysen baseras på nuvarande utfall, identifierade trender och
resultat från brukarundersökningar.
Funktionshindersrådet
Rådet har tagit del av förvaltningens förslag.
§7
Uppföljning av entreprenadavtal avseende Kristallgårdens
vård- och omsorgsboende 2012
Kristallgårdens vård- och omsorgsboende, tidigare Älvsjö sjukhem, drivs på
entreprenad enligt avtal av Carema Äldreomsorg AB sedan november 2010.
Upphandlingskontraktet/avtalet förvaltas av Älvsjö stadsdelsnämnd för stadens
räkning. I april 2012 genomfördes en avtalsuppföljning som visar att
Kristallgården/Carema Äldreomsorg AB följer gällande avtal på samtliga punkter
med några få undantag.
Entreprenören och stadsdelsnämnden har underrättats om vilka åtaganden som
kvarstår att genomföra. Stadsdelsnämnden har beslutat att entreprenören ska
återkomma till verksamhetsområdeschefen för äldre och funktionsnedsatta med en
åtgärdsplan senast den sista november 2012.
Uppföljning av att ovan nämnda åtaganden genomförts kommer att göras vid
avtalsuppföljningen 2013.
Funktionshindersrådet
Rådet har tagit del av förvaltningens förslag.
§8
Rapport om hemtjänsten
På regeringens uppdrag genomför Socialstyrelsen sedan tre år tillbaka
undersökningar om äldres uppfattningar om vården och omsorgen. 2011 års
brukarenkät visade att brukarna inte var nöjda med insatserna från hemtjänsten i
Älvsjö stadsdelsområde. Utifrån detta fick förvaltningen ett uppdrag att vidta
åtgärder för att öka kvalitén inom hemtjänsten. En handlingsplan togs fram för att
beskriva vilka direkta åtgärder som skulle vidtas.
Aktiviteterna i handlingsplanen har genomförts under våren 2012 och pekar på
förbättringsområden både inom förvaltningen och i utförandet av hemtjänsten.
Förslag till förbättringar föreslås för de olika områdena. Ansvariga inom respektive
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område ska utarbeta en handlingsplan för att uppnå de förändringar som föreslås.
Handlingsplaner ska redovisas för stadsdelsnämnden senast i november 2012.
Funktionshindersrådet
Rådet har tagit del av förvaltningens förslag och vill tillägga följande.
I Älvsjö finns möjlighet att välja mellan närmare 80 utförare av hemtjänst, dock inte
hemtjänst i kommunal regi. Detta alternativ borde alltid finnas. Vidare är det för
den biståndsbedömde eller dess ombud nästan omöjligt att välja mellan så många
utförare. Med så många utförare blir spridningen av brukarna geografiskt ofta
mycket stor. Det innebär att restiderna tar mycket tid som skulle kunna användas
bättre, dvs. för brukarna. Det vore alltså önskvärt, att det utöver ett kommunalt
alternativ endast fanns förslagsvis 5 eller max 10 utförare, så att brukarna fanns
inom ett relativt litet område.
Vidare är det åtminstone hos vissa hemtjänstutförare på det viset, att det kommer
ständigt olika personal för att hjälpa brukaren. Det är varken bra för brukaren eller
för hemtjänsten, då det innebär tidsförlust för personalen att ständigt behöva leta
efter eller fråga var vissa saker finns etc. Personalen har oftast mycket kort tid på
sig och arbetar under stor stress för att hinna i tid till nästa brukare.
Mer flexibilitet i hemtjänsten vore också önskvärt. Städning två gånger i månaden
av två rum varje gång jämte övriga utrymmen är för lite och borde åtminstone en
gång i månaden omfattas av en grundligare städning.
Vad personalen beträffar, speciellt om hemtjänsten skall påta sig
hemsjukvårdsuppgifter framöver, krävs mer vidareutbildning. Vissa i personalen är
mycket professionella och duktiga, medan en del andra skulle behöva betydligt mer
kunskap.
§9
Remiss om förslag till riktlinjer för Lex Sarah
Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah
utvidgades till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens
institutionsstyrelse (SiS) samt i verksamhet enligt LSS. Stadsdelsnämnderna och
övriga berörda nämnder har under hösten 2011 utsett Lex Sarah-ansvariga och tagit
fram preliminära rutiner i avvaktan på riktlinjer om Lex Sarah för stadens hela
socialtjänst och verksamhet enligt LSS.
En arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, äldreförvaltningen och
stadsledningskontorets juridiska avdelning har tagit fram ett förslag till riktlinjer.
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa ett enhetligt arbetssätt i staden när det gäller
kommunens ansvar för Lex Sarah.
Förvaltningen anser att de föreslagna riktlinjerna i stort är bra och ger tydliga
anvisningar om hur rapportering samt anmälan av Lex Sarah ska hanteras.
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Det är viktigt att staden har ett enhetligt arbetssätt när det gäller Lex Sarah och att
det tydligt framgår att syftet med detta är att förbättra kvaliteten i den egna
verksamheten.
Förvaltningen menar dock på att av de nya bestämmelserna, som innebär att det ska
finnas Lex Sarah-ansvariga inom respektive nämnd som tar emot och utreder
rapporter om Lex Sarah samt att rapporteringsskyldigheten har utvidgats till att
omfatta hela socialtjänsten, följer att behovet av administrativa resurser ökar inom
nämnden.
Funktionshindersrådet
Rådet har tagit del av förvaltningens förslag.
§ 10
Avfallsplan för Stockholm 2013-2016
Trafikkontoret har tagit fram förslag till en ny avfallsplan för perioden 2013-2016.
Fokus i avfallsplanen ligger på hushållsavfall, men den innehåller också mål som
omfattar övrigt avfall. Förvaltningen är positiv till att förslaget har ambitiösa
målsättningar. Vad förvaltningen saknar är ett utvecklat resonemang kring hur
målen ska nås, vilket är nödvändigt för att de ska bli trovärdiga. En svårighet för
läsaren är vidare att de flesta mål i den nya planen är formulerade på annat sätt än i
den nu gällande planen.
Därutöver kommenterar förvaltningen några av målen och poängterar bland annat
vikten av återbruk, fastighetsnära källsortering, lättillgänglig insamling av farligt
avfall samt kampanjer mot nedskräpning i stadsmiljön.
Funktionshindersrådet
Rådet har tagit del av förvaltningens förslag och vill passa på att peka på vikten av
att återvinningsbehållarna även görs tillgängliga för rullstolsburna.
§ 11
Program för kvarteret Kabelverket
- remiss från trafikkontoret
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till områdesprogram för kvarteret
Kabelverket nära Älvsjö centrum. Det omfattar Ericssons tidigare kontors- och
industriområde, Kämpetorps bollplan och Kavli. Syftet med programmet är att
tillföra ca 1.400 lägenheter till ett idag renodlat verksamhetsområde, och att skapa
en tilltalande boendemiljö med en stadsmässig karaktär där bostäder och
verksamheter samverkar.
Förvaltningen anser att förslaget är väl genomarbetat och ger ett bra underlag för
kommande detaljplaner. Flera positiva aspekter lyfts fram i remissvaret, och
därutöver har förvaltningen synpunkter på bland annat exploateringsgraden,
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idrottshallen, möjligheten till levande bottenvåningar och användningen av de äldre
byggnader som bevaras.
Funktionshindersrådet
Rådet har tagit del av förvaltningens förslag i vilket vi instämmer i stort men skulle
vilja göra följande tillägg.
Vi har konstaterat att det beräknas 0,6 parkeringsplatser i garage och 0,1 i gatuplan.
Vi tror att det är väl lågt räknat och vi vill speciellt påpeka att det bör finnas ett
flertal platser reserverade för funktionshindrade, såväl för personer som bor i
området som för besökande. Dessa platser bör placeras mycket nära bostadshusen.
Vi vill också peka på behovet av omsorgslägenheter.
Vidare anser vi det mycket angeläget att någon eller några lokaler i området
reserveras för föreningslivet och att de finns tillgängliga även för funktionshindrade
och utlånas mot ingen eller låg hyra.

§ 12
Motion om föreningars växande behov av samlingslokaler och
kommunens möjligheter att låna ut tomställda lokaler
- remiss från kommunstyrelsen
Remissen består av en motion från Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia
Bjuggren (S) som föreslår att staden gör en inventering i alla stadsdelar efter lokaler
som är möjliga att upplåta till föreningslivet. De vill även att staden lånar ut lokaler
i allmännyttan eller stadens egna lokaler, som står tomma, på tidsbestämda kontrakt,
mot prestationen att öppen verksamhet skapas i lokalerna.
Förvaltningen är positiv till att föreningar får bättre möjligheter att hitta lokaler för
sina aktiviteter. I mindre centrumbildningar finns ibland tomma butikslokaler, och
om föreningar får möjlighet att nyttja dem kan det ge nytt liv till området. När det
gäller de lokaler Älvsjö stadsdelsförvaltning hyr är det mycket ovanligt att de står
tomma.
Funktionshindersrådet
Rådet delar förvaltningens uppfattning men vill därutöver tillägga följande.
I Älvsjö-området råder det brist på föreningslokaler. Det finns troligen få lokaler
utöver Herrängens Gård, Godtemplargården, Park och Lerkrogen. Det vore mycket
positivt om det i det nya området Kabelverket tillskapades en lokal för
föreningslivet samt även en ungdomsgård eller en lokal som kunde samutnyttjas
dagtid av pensionärsföreningar och eftermiddags- och kvällstid av
ungdomsverksamhet.
Vi menar dock, att det skulle öka trivseln i vårt område om man kunde främja
föreningslivet och demokratin genom att erbjuda fler och billiga lokaler. En del
skulle kunna vara små, främst tänkta för smärre sammanträden med tillgång till
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kaffekokning, men behovet av några lokaler för större sammankomster är också
stort. Att samtliga lokaler ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta är en
förutsättning.
§ 13
Övriga rapporter/ frågor
Förskolefrågor
Rådet är intresserad av frågor som gäller områdets förskolor. Det kan bli aktuellt att
framöver bjuda in en tjänsteman från förvaltningen för att berätta om verksamheten
och kanske redovisa den förskoleundersökning som genomförts.
S:t Julianpriset
Det har från Funktionshinderombudsman (FO) till rådet inkommit en inbjudan att
medverka med tips till S:t Julian-priset. Prisets syfte är att uppmärksamma
förbättringar för att skapa ett tillgängligt Stockholm. Tips på goda exempel kan
inlämnas fram till den sista oktober.
Skrivelsen delges rådets ledamöter och ärendet tas upp vid nästkommande
sammanträde.
___________________

