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Medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslagen dnr 2009-25-002, 2009-32-002, 2009-44-002, 2009-45-002 och
2009-49-002.
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stadsdelsdirektör
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avdelningschef

Bakgrund
Bifogade medborgarförslag har inkommit från Per-Ola Larsson, Östermalm. För innehållet hänvisas till de bifogade förslagen. Nedan lämnas stadsdelsförvaltningens synpunkter.
Förslagen berör verksamhet inom stadsadelsförvaltningens socialtjänst.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänsten.

Stadsdelsförvaltningens synpunkter
Medborgarförslag dnr 2009-25-002, daterat 2009-01-13.
Både det första citatet "Arbete och sysselsättning ..." och det sista citatet "Bostaden är ett
grundläggande ..." är centralt skrivna texter på stadens hemsida. Informationen på stadens
hemsida har till uppgift att informera generellt. Det kan innebära att informationen inte till
alla delar överensstämmer exakt med vad som gäller för varje nämnd. Östermalms stadsdelsnämnd fastställde 2008-12-18 verksamhetsplanen för 2009 och verksamheten bedrivs
utifrån denna. Synpunkter på de för staden gemensamma texterna på stadens hemsida i
dessa frågor kan lämnas till Kommunstyrelsen och/eller till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.
Texten om Lotsen är dock stadsdelsnämndens/-förvaltningens. Stadsdelsnämnden har givit Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) uppdraget att driva och utveckla
den öppna träfflokalen Lotsen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppdraget
gäller för tre år 2008-10-01 - 2011-09-30. RSMH erhåller för detta ett föreningsbidrag
som beviljas av stadsdelsnämnden för ett år taget. I uppdraget ligger bl.a. att arbeta
systematiskt med aktivering och sysselsättning i bästa fall med inriktning mot ”riktiga”
arbeten. Detta efter önskemål från bl.a. det lokala handikapprådet som efterlyst mer
satsning på aktivering/sysselsättning.
Denna typ av träfflokalsverksamhet är inte obligatorisk för kommunen, varför inga specifika krav finns på utformningen av verksamheten, utan stadsdelsnämnden/-förvalt-
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ningen kan utforma verksamheten så som man finner bäst. Den information som idag
finns på hemsidan avseende Lotsen kan förändras vartefter verksamheten utvecklas.
Eftersom Lotsen är en öppen verksamhet förekommer ingen kontroll av besökarnas ålder eller hemadress. Det innebär att det kan komma besökare i alla åldrar och även besökare som inte bor i stadsdelsområdet. Huvudmålgruppen är som för socialtjänstens
vuxeninsatser i övrigt 18 - 65 år men både yngre och äldre kan besöka verksamheten.
Idag finns några ålderspensionärer som regelbundet besöker Lotsen. Dessutom anordnar
Lotsen på måndagar en särskild träff enbart för personer över 65. F n jobbar Lotsen både
med att utveckla verksamhet för yngre psykiskt funktionsnedsatta och särskild verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta över 65.
Östermalms stadsdelsförvaltning upphandlar inte några hem för vård och boende
(HVB). Dessa upphandlas av staden centralt. Förvaltningens strävan är att så många
som möjligt av de personer som idag bor på HVB ska kunna erbjudas ett boende, om så
önskas, inom stadsdelsområdet. Förslagsställarens uppgift om att placeringar på HVB
strider mot 5 kap.7 § SoL stämmer inte. Kommunen och stadsdelsnämnden strävar även
efter att bostäder med särskild service inrättas i tillräcklig omfattning.
Medborgarförslag dnr 2009-32-002, daterat 2009-01-18
Villekulla är en liten institution i Bromsten med endast några få platser för gravt funktionsnedsatta ungdomar. Eftersom ungdomarna håller på att bli vuxna planeras en avveckling. Ungdomarna är tillsvidare kvar på Villekulla i avvaktan på byggnation av en
helt ny gruppbostad i Rinkeby. Inflyttning planeras i januari 2010. En av ungdomarna
kommer från Östermalms stadsdelsområde och stadsdelsförvaltningen planerar för denna
person.
Medborgarförslag dnr 2009-44-002, daterat 2009-01-21
Östermalms stadsdelsnämnd beslutade 2008-12-18 att godkänna verksamhetsplaneringen för Socialpsykiatriska enheten arbete 2009, vilken förvaltningen hänvisar till. Enhetens arbete utgår från gällande lagstiftning, praxis och riktlinjer. Enheten kommer i sitt
arbete i kontakt med ett stort antal personer med psykisk funktionsnedsättning och har
därför en god bild av vilka behov som finns, varför den föreslaget att satsa resurser på
en särskild genomlysning av Östermalms funktionsnedsatta inte anses nödvändigt för
närvarande.
Medborgarförslag dnr 2009-45-002, daterat 2009-01-22
Östermalms stadsdelsförvaltning har, liksom övriga förvaltningar i staden, Kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra s k egenkontroll enligt en internkontrollplan. Det
innebär att samtliga enheter, inkl Socialpsykiatriska enheten och Enheten för personer
med funktionsnedsättning, kontrollerar verksamheten enligt den av nämnden beslutade
planen. Därutöver kontrolleras de två ovan nämnda enheterna även av länsstyrelsen,
funktionshindersinspektörerna och inte minst genom intern kritisk granskning av gjorda
utredningar. Vidare har den enskilde alltid möjlighet att överklaga beslut till domstol eller framföra synpunkter och klagomål.
Socialpsykiatriska enheten, Enheten för personer med funktionsnedsättning och Vuxenenheten kommer i sitt arbete i kontakt med och utreder situationen för hundratals personer med psykisk och/eller annan funktionsnedsättning och har därför en god bild av vil-
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ka behov som finns. Dessa utredningar görs alltid utifrån gällande lagstiftning. Mot den
bakgrunden är det svårt att se vad förslaget att analysera något hundratal funktionsnedsattas situation skulle tillföra.
Medborgarförslag dnr 2009-49-002, daterat 2009-01-22
Stadsdelsförvaltningen och Socialpsykiatriska enheten har en kontinuerlig dialog med
företrädare för landstingspsykiatrins berörda enheter i syfte att få en bild av stadsdelens
behov av olika insatser och för att förbättra samarbetet kring målgruppen.
Stadsdelsnämnden har givit Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) uppdraget att driva och utveckla den öppna träfflokalen Lotsen för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Uppdraget gäller för tre år 2008-10-01 - 2011-09-30. RSMH
erhåller för detta ett föreningsbidrag som beviljas av stadsdelsnämnden för ett år taget. I
uppdraget ligger bl.a. att arbeta systematiskt med aktivering och sysselsättning i bästa
fall med inriktning mot ”riktiga” arbeten. Detta efter önskemål från bl.a. det lokala handikapprådet som efterlyst mer satsning på aktivering/sysselsättning, även för yngre personer med psykisk funktionsnedsättning.
Denna typ av träfflokalsverksamhet är inte obligatorisk för kommunen, varför inga specifika krav finns på utformningen av verksamheten, utan stadsdelsnämnden/-förvaltningen kan utforma och utveckla verksamheten så som man finner bäst.
__________
Bilaga: Medborgarförslag dnr 2009-25-002, 2009-32-002, 2009-44-002, 2009-45-002 och
2009-49-002.

