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Protokoll
Närvarande:
Ledamöter:
Torbjörn Dacke (FUB/HSO), ordförande
Ingmarie Matsson (RTP/HSO)
Jesper Kihlberg (RSMH/HSO)
Jesper Strömgren (Neuro/HSO)
Gull-Britt Lindahl (SDF/HSO)
Annika Symreng (DHR/HSO)
Magnus Lindmark (SRF)
Tjänstepersoner:
Magnus Borgsten, avdelningschef socialtjänst och fritid
Mikael Bohlin, verksamhetscontroller avdelning administration
Frida Samuelsson, sekreterare/ verksamhetscontroller avdelning
socialtjänst och fritid

Tid:
Tisdag 12 oktober 2021 kl. 14.30

Plats:
Bromma sdf, Brommasalen samt via Skype

Protokoll justerat 13 oktober 2021

Bromma stadsdelsförvaltning
Socialtjänst och fritid
Köpsvängen 30
Box 15017
167 15 Bromma
Växel 08 508 06 000
stockholm.se

Torbjörn Dacke
Ordförande

Magnus Lindmark
Justerare

Dagordning
1. Godkännande av dagordning
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Dagordningen godkänns.
2. Val av justerare
Magnus Lindmark utses till justerare jämte ordförande.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
4. Gäster
Gäster vid månadens sammanträde är projektledare för flytten till
nya förvaltningshuset Maria Ekdahl, som visar runt i nya lokalerna.
5. Rapport från rådet
6. Rapport från förvaltningen
Flytt av förvaltningshus har präglat arbetet mycket. Förvaltningen
går in i en budgetprocess nu då förslag till budget kom förra veckan,
verksamhetsplanering för 2022 inleds.
Rådet ställer en fråga om när rådet ska inkomma med synpunkter på
verksamhetsplanen.
Förvaltningen svarar att när verksamhetsplanen ska upp på förslag
till nämnden kommer den kommuniceras via rådens sammanträden.
7. Nämndärenden
Rådet vill lämna synpunkter på följande nämndärenden:
4. Remiss Motion om att staden inrättar en visningsmiljö om
välfärdsteknik för att bidra till trygghet och säkerhet - BRO
2021/381
Motionen handlar primärt om äldre men rådet vill även att personer
med funktionsnedsättning ska omfattas av visningsmiljön.
Rådet lyfter även synpunkt att de inte gillar användandet av
begreppet ”funktionsvariation” för personer med
funktionsnedsättning, då det förringar vad det innebär att ha
funktionsnedsättning.
9. Motion om en trafiklösning för Brommaplan BRO 2021/305
Rådet ställer sig kritiska till att det skulle vara genomförbart med en
gångbro över Drottningholmsvägen.
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12. Remiss av Cykelstaden - Cykelplan för Stockholm 2021
BRO 2021/210
Rådet uppmanar till att gångbanor/cykelbanor behöver någon form
av separering när de placeras parallellt för att inte riskera olyckor
mellan cyklister och gångtrafikanter.
Elsparkcyklar förhindrar tillgängligheten när de ligger i vägen på
gatan. Denna fråga hanteras centralt i staden.
14. Ekonomisk månadsrapport BRO 2021/21
På sida 4 framkommer att enheterna arbetat aktivt för att förhandla
om priser för placeringar i LSS-bostäder utanför LOV. Rådet vill
lyfta att det är av vikt att omförhandlingar inte innebär att
stödinsatserna till personer med funktionsnedsättningar försämras,
att boendets service till den enskilde blir mindre. Förvaltningen
förklarar att behoven ska tillgodoses oavsett men att en del utförare
utanför LOV har tagit höga dygnspriser i jämförelse med andra
boenden inom LOV. Genom att förhandla ner dygnspriserna kan
pengarna användas till fler insatser och därmed en effektiv
resursanvändning.
15. Anmälningsärende – inkomna rapporter och beslut enligt
Lex Sarah, SoF och ÄO BRO 2021/14
En fråga lyfts av rådet vad det kan innebära när en händelse enligt
lex Sarah handlat om ”brister i rättssäkerhet”. Förvaltningen
förklarar att det kan handla om en händelse då förvaltningen brustit
i någon del av handläggningsprocessen som inneburit, eller kunnat
innebära, konsekvenser för den enskilde.

8. Inkomna och utgående skrivelser
Inget att ta upp.
9. Krishändelser och stöd till personer med

funktionsnedsättning i Bromma
Rådet lyfter att en stor krisövning i Stockholm stad gjordes för
några år sedan. Alla var inkluderade förutom personer med
funktionsnedsättning. Fråga lyfts om det planeras för igen.
Förvaltningen har inte hört att det finns några sådana planer i
dagsläget.
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10. Övriga frågor
Planering av gäster till kommande råd:
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2021
- November: Trygghets- och säkerhetssamordnare Maria
Östman
- December: Anhörigkonsulent Anna Jepsen
Till 2022 ska bjudas in;
- Enhetschef Jenny Häggmark Lindberg på enheten för
Personligt stöd (LSS utförarverksamheter)
- Biträdande enhetschefer inom socialpsykiatrin respektive
funktionsnedsättning/LSS Kristina Lundh och Emelie Lif.
- Presidiet
Rådet ska fundera på önskemål om fler gäster för 2022
11. Åtgärdslista
12. Nästa möte:
Tisdag 16 november
Gästar gör Maria Östman, trygghets- och säkerhetssamordnare.
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