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................................................
Ulrika Voghera

Datum:

16 oktober 2007

Klockan:

16.30 – 18.30
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Carl-Ejnar Blesser

Plats: Södermalms stadsdelsförvaltning, Göta Ark, Sammanträdesrum Cornelis
Närvarande
Carl-Ejnar Blesser
Ken Gammelgård
Ulrika Voghera
Lennart Nolte

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
De handikappades Riksförbund, DHR
Hörselskadades förening i Stockholm, HRF
SRF- SRF Stockholms stad, SRF

Anmält förhinder
Ami Olausson

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Ej närvarande
Margareta Andersson
Anna Nordenståhl

Reumatikerföreningen Stockholm, R
Föreningen utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB

Övriga närvarande
Kicki Elofsson, § 5
Snorre Berglund, § 5
Erica Björnsson, § 7
Stefan Thelander, § 7
Lars Lindholm, § 7
Björn Halldén
Kjell Carlsson

Verksamhetscontroller, Södermalms stadsdelsförvaltning
Budgetcontroller, Södermalms stadsdelsförvaltning
Trafikplanerare, Trafikkontoret
Trafikplanerare, Ramböll AB
Projektledare, Banverket
Infomatör, Citybanan
Sekreterare

§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ulrika Voghera hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
Ordföranden påminde om vikten av att i god tid anmäla frånvaro, eller vid senare ankomst
meddela detta till rådets sekreterare.
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§2
Val av justeringsman
Carl-Ejnar Blesser utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
§3
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§4
Anmälan av justerat protokoll
Justerat protokoll nr 8 /2007 från den 11 september 2007 för Södermalms lokala
handikappråd anmäldes och lades till handlingarna.
§5
Budget 2008
Kicki Elofsson informerade om budgetprocessen. Från och med i år använder staden ett
webbaserat verktyg för verksamhetsplanering. Arbetet med att upprätta mål för Södermalms
stadsdelsnämnd pågår och ska vara klart den 26 oktober. Därefter upprättar enheterna
åtaganden utifrån nämndmålen. Uppföljning av nämndens mål sker i tertialrapporter och i
verksamhetsberättelse. Av nämndens mål för år 2007 bedöms ungefär hälften vara helt
uppfyllda.
Ekonomin följs upp i månadsrapporter. Snorre Berglund presenterade månadsrapporten för
september. Prognos utifrån månadsrapporten visar på ett överskott om 5 mnkr. Snorre
Berglund redogjorde också för hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut inför
verksamhetsåret 2008.
§6
Samarbete med avdelningen Ekonomi, upphandling och stadsmiljö
Rådet beslutade att bordlägga ärendet.
§7
Citybanan
Rådet fick en översiktlig presentation av projektets omfattning beträffande såväl sträckning,
som arkitektur, tidsplaner och ekonomi. Lars Lindholm från Banverket informerade att
Citybanan byggs i en cirka sex kilometer lång tunnel under Stockholms innerstad. Den
sträcker sig från pendeltågsstationen Stockholms södra till Tomteboda. Två nya stationer
kommer att byggas, station City och station Odenplan. Citybanan beräknas vara färdig år
2017.
Stefan Thelander från Ramböll AB informerade var på Södermalm som det kommer att bli
byggarbetsplatser och vilka störningar som kommer att förekomma. Ramböll AB har
konsultuppdrag för Banverket för att inventera de problem som uppstår i samband med
byggandet av Citybanan. Stefan Thelander vill ha rådets synpunkter på hur negativa effekter
för boende i byggområdet kan elimineras.
Rådet beslutade att bjuda in Stefan Thelander till ett kommande sammanträde. Inför dagens
sammanträde fick ledamöterna kartor över byggområdet vid Södra Station. Ledamöterna
uppmanas att studera kartorna och tänka över vilka problem som kan uppstå speciellt för
personer med olika funktionshinder.
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§8
Hemistruktörer
Rådet beslutade att bordlägga ärendet.
§9
Enkät angående behovet av bostäder enligt SoL och LSS
Rådet beslutade att bordlägga ärendet.
§ 10
Dokumentärfilmen "Från idiot till medborgare"
Rådet beslutade att bordlägga ärendet.
§ 11
Ärenden till stadsdelsnämnden den 25 oktober
Rådet beslutade att bordlägga ärendet.
§ 12
Förvaltningsinformation
Rådet beslutade att bordlägga ärendet.
§ 13
Information om inkomna handlingar
--§ 14
Övriga frågor
--§ 15
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är tisdag den 20 november, kl. 16.30-18.30.
Plats: Sammanträdesrum Cornelis, Göta Ark-huset, Medborgarplatsen 25.
§ 16
Sammanträdet avslutas
Ordförande Ulrika Voghera förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet
Kjell Carlsson

