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Chef, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
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§ 1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Ken Gammelgård hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2
Val av justerare
Rickard Friberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 3
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4
Anmälan av justerat protokoll
Justerat protokoll nr 6/2010 från den 8 juni 2010 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Pågående upphandlingar


Förvaltningen informerade att stadsdelsnämnden beslutar om entreprenör för driften av
Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet den 26 augusti.
Förvaltningen hade bjudit in rådet och FUB Stockholm till information om förslag till
tilldelningsbeslut den 26 juli. Varken ledamöter från rådet eller FUB Stockholm närvarade vid
informationen.



Rådet efterfrågade en sammanställning av de verksamheter inom stöd och service till personer
med funktionsnedsättning som drivs på entreprenad åt stadsdelsnämnden.
Förvaltningen lovade att återkomma med en sådan sammanställning.

§ 6

Ärenden till stadsdelsnämnden den 26 augusti
17. Redovisning av verksamhetsuppföljning vid Kreativt Center
Kjell Carlsson redogjorde för ärendet. Därefter lades ärendet till handlingarna.
18. Uppföljning av entreprenaddriven verksamhet med inriktning stöd och service till personer med
funktionsnedsättning
Kjell Carlsson redogjorde för ärendet.
Diskussion fördes om hur man mäter brukarnas uppfattning av verksamheten. Rådet anser att
brukarundersökningar bör vara en del i verksamhetsuppföljningen. Det är av stor vikt att
förvaltningens verksamhetsuppföljningar, i synnerhet av verksamheter där brukare på grund av
funktionsnedsättningar har begränsade möjligheter att framföra kritik och göra sig hörda, i
större omfattning belyser trivsel, levnadsvillkor och brukarnas egna subjektiva omdömen.
Förvaltningen informerade att staden genomför brukarundersökningar en gång per år och att
resultatet av dessa redovisas per verksamhet. Flera av entreprenörerna genomför även egna
brukarundersökningar.
21. Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med
funktionsnedsättning – Ändring av mätinstrument för nivåbedömning
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Karin Johansson redogjorde för ärendet. Därefter lades ärendet till handlingarna.
40. Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar
Lades till handlingarna.
44. Anmälan av balanslista
Lades till handlingarna.
42. Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd
Lades till handlingarna.
Rådet noterade att stadsdelsnämnden på sammanträde den 17 juni (§ 21 Heminstruktör för
hörselskadade) beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
På stadsdelens hemsida med adress www.insyn.stockholm.se/sodermalm finns föredragningslista
med handlingar i samtliga ärenden som behandlas på nämndens sammanträde.

§ 7
Förvaltningsinformation
Rådet beslutade efter förslag från förvaltningen om följande teman för hösten 2010.
 21 september. Social omsorg.
 19 oktober. Förskola.
 16 november. Stadsmiljö.

§ 8
Information om inkomna handlingar


Protokoll nr 5/2010, Stockholms kommunstyrelses handikappråd. Delas till rådets ledamöter.



Program hösten 2010, Tellus Fritidscenter.



Till rådet för kännedom. Brev till stadsdelsnämnden från gode män/anhöriga till brukarna på
Tullgården, ”Skjut upp beslutet om upphandling och utred Tullgårdens gruppbostad”.
Rådet hade frågor till förvaltningen med anledning av brevet. Karin Johansson informerade om
det pågående utvecklingsarbetet vid Tullgården. Med anledning av brevet har förvaltningen
bjudit in anhöriga/gode män till ett möte den 31 augusti.
Rådet beslutade efter redogörelsen att stödja förvaltningens utvecklingsarbete vid Tullgården.

§ 9
Övriga frågor
Tillgänglighet i vallokalerna på Södermalm inför valet i september
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Kjell Carlsson informerade att rådet fått en sammanställning på vallokaler och lokaler för
förtidsröstning från valnämndens kansli. Sammanställningen delas till rådets ledamöter.
Om rådets ledamöter känner till brister i tillgänglighet eller har andra synpunkter på lokalerna så
meddela detta till Ken Gammelgård som sammanställer och skickar vidare till valnämnden.

§ 10
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är tisdag den 21 september 2010.

§ 11
Sammanträdet avslutas
Ordföranden Ken Gammelgård förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Kjell Carlsson
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