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§1
Fastställande av föredragningslista, val av justerare och tid för
justering

Den utsända föredragningslistan fastställs.
Margareta Åsén Johansson utses att tillsammans med
ordförande Helena Lanzer-Sillén justera protokollet.
Protokollet justeras torsdag 22 augusti 2019.
§2
Anmälan av föregående protokoll

Det anmäls att protokoll daterat 12 juni 2019 justerats 13 juni 2019.
§3
Anmälan av inkomna handlingar

Inga handlingar anmäls.
§4
Övergripande samverkansöverenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm

Stadsledningskontoret har tillsammans med Polisregion Stockholm
tagit fram en övergripande samverkansöverenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Målet med
samverkansöverenskommelsen är att stockholmarnas trygghet ska
öka och att den faktiska brottsligheten ska minska. Parterna skapar
genom överenskommelsen förutsättningar och mandat för att stärka
det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
både centralt och lokalt. Ett antal för tillfället prioriterade
utmaningar lyfts fram i en bilaga till överenskommelsen där
samverkan är särskilt påkallad på såväl lokal som central nivå. De
prioriterade samverkansområdena bedöms ligga i linje med den
inriktning av de brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser
som lyfts fram i kommunfullmäktiges mål 1.2. Stockholm är en
trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.
Överenskommelsen remitteras till nämnder inom Stockholms stad.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet och framför följande.
Funktionshinderrådet är i huvudsak positivt till utkastet till
överenskommelse och förslagen till yttranden över detta från
stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningen. Vi har dock en
del synpunkter som i första hand gäller konkretiseringsgraden i
överenskommelsen och frågor som rör funktionsnedsatta personer.

Error! No text of specified style in
document.

Först noterar vi dock att överenskommelsen är skriven som en
samarbetsöverenskommelse på tjänstemannanivå. Varken
stadsdelsnämnd eller funktionshinderråd nämns således i
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Älvsjö stadsdelsnämnd
Funktionshinderrådet

Protokoll
Sida 3 (5)
2019-08-21

överenskommelse. Vi anser detta vara en brist i dokumentet. Vi
föreställer oss t ex att den lokala politiska diskussionen bör påverka
de konkreta målen för stadsdelen. Det är knappast något som
tjänstemannaorganisationen ensidigt bör göra upp med polisdistriktet. En tydligt specificerad medverkan av den politiska nivån
skulle också ge en tydligare roll för t ex funktionshinderrådet, en
roll som också lyser med sin frånvaro i utkastet till överenskommelse. Vår erfarenhet av tillämpningen av den tidigare överenskommelsen från 2015 visar också att vår medverkan hittills varit
marginell, t ex i trygghetsvandringar.
I utkastet till överenskommelse syns knappast något om de problem
människor med funktionsnedsättning har. Enligt de undersökningar
som gjorts här i Stockholm om trygghetssituationen för människor
med funktionsnedsättning så kan man konstatera att funktionsnedsatta känner sig mera utsatta, och också utsätts för större andel brott,
än gemene man. Det är viktigt att en sådan kunskap omsätts i en
mera detaljerad analys av möjliga åtgärder och ett genomförande av
sådana. Detta har vi inte sett att man kommit till skott med vare sig
på den övergripande nivån i staden eller på stadsdelsnivå. Vi
föreslår att detta område skulle kunna vara ett prioriterat område att
ta upp i en lokal styrgrupp, beredningsgrupp eller arbetsgrupp enligt
det organisationsschema som överenskommelsen beskriver. Vi vill f
ö tillägga att överenskommelsen ju är ytterst knapphändig när det
gäller denna grupp av brottsoffer. Denna omnämns bara med ett
enda ord i en lång uppräkning under avsnittet “Särskilt utsatta och
sårbara brottsoffer”. Vi förutsätter att området utvecklas i det lokala
överenskommelsearbetet.
Kunskapen om funktionsnedsatta och deras situation är generellt
sett dålig inom polisen - även om vissa utbildningsinsatser satts in
på senare tid. Årligen dödas t ex funktionsnedsatta p.g.a. bristande
kunskaper, erfarenheter och rutiner inom polisen. Detta gäller bl. a
personer med allvarlig psykisk och intellektuell
funktionsnedsättning. Sådana personer är ofta också föremål för
stadens omvårdnad och omsorg genom socialförvaltningen centralt
och i stadsdelarna. Vi anser att samarbetet inom detta område måste
öka kraftigt bl. a för att öka de gemensamma kunskaperna om hur
man bör bemöta människor med långvarig och allvarlig psykisk
ohälsa och funktionsnedsättning och sådana med intellektuell
funktions- nedsättning. Vi anser t ex att stadsdelen skulle kunna ta
initiativ till en sådan gemensam utbildning mellan polis och
socialtjänst. Alternativt skulle en sådan kunna anordnas av
socialförvaltningen eller utbildningsförvaltningen centralt för
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Stockholms stad. Det är emellertid uppenbart att en snabb
förbättring måste ske.
Slutligen vill vi framföra att det vore ett bra exempel att man kan
engagera företrädare för funktionshinderrådet på ett tidigare
stadium i beslutsprocessen genom att t.ex. adjungera dessa till lokal
styrgrupp, beredningsgrupp eller arbetsgrupper.
Funktionshinderrådet hemställer att rådets synpunkter ska delges
pensionärsrådet och partigrupperna.
§6
Ekonomisk rapport för juli

Prognosen visar ett underskott på 3,6 miljoner kronor mot budget
före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner med 2,3
miljoner kronor redovisas att underskott om 1,3 miljoner kronor.
Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt
enligt budget resterande månader.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet.
§7
Verkställda och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS,
kvartal 2/2019

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal
redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om
bistånd eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre
månader från datum för gynnande beslut. Kommunen ska också
rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
samt rapportera så snart ett tidigare icke-verkställt beslut har
verkställts.
För kvartal 2/2019 har tre ärenden inom LSS rapporterats som
verkställda. Fem ärenden inom LSS har rapporterats som ej
verkställda. Tre ärenden har avslutats utan att verkställas. Ett ärende
som rör omsorg för personer med funktionsnedsättning (SoL) har
anmälts som ej verkställt. Fyra ärenden inom äldreomsorg (SoL) har
anmälts som ej verkställda, ett ärende som verkställt och ett ärende
har avslutats utan att verkställas.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet.
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§ 13
Övriga frågor

Glasfibergatans servicebostad (§ 13 19 06 12)
Anna Yderhag, verksamhetsutvecklare, informerar om resultat
från enkätundersökning vid Glasfibergatan.
Enkäten skickas ut till rådet efter mötet.
Boendeplanen för funktionshindrade (§ 13 19 0612)
Boendeplanen delades ut. Den är tagen i socialnämnden.
Redovisning av budgetprocessen och verksamhetsprocessen
för 2020
Lena redovisade tidplanen för budgetarbetet.
Workshop bör läggas i slutet av oktober.
Förslag till workshop 28 30 oktober på eftermiddagen.
Stadens nya digitaliseringsprogram (§ 7 19 06 12)
Svar är utskickat till rådets ledamöter.
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