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1) Minnesanteckningar
Minnesanteckningar från föregående möte läggs till handlingarna.
2) Information från kommunen
Ylva Sjögren informerar om katalogen Kultur och fritid för alla.
14 september har val förrättats. Onsdagsräkningen har nu genomförts och inga
mandatförändringar har skett sedan preliminär rösträkning.
Ylva och Päivi informerar att LSS-lagstiftningen är 20 år. Socialkontoret kommer
uppmärksamma detta. 21 oktober blir LSS-dag. Då kommer Bengt Westerberg till
kommunen. Arrangemanget riktar sig till kommunens invånare. Föreningar har möjlighet att
göra presentation.
Åke Strandberg informerar om ny gruppbostad i Västra Mörtnäs. Gruppbostaden har fem
lägenheter med fin omgivning. Upphandling av drift är genomförd där Attendo vunnit
upphandlingen. Om allt går som planerat blir första inflyttning i slutet av året.
3) Information från organisationerna
Monika König, Attention Nacka Värmdö: Planerar inspirationsdag med anhöriga den 22
oktober. Kaféträffar sker vid Handikappforum i Nacka. Studiecirklar genomförs i samarbete
med studieförbund.
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Arne Lundberg, Föreningen Nacka Värmdö HjärtLung: I maj har föreningen ett samarbete
med vårdcentral Gustavsberg där ca 30 personer deltar. Björn Eriksson höll föreläsning.
Ekerö resa. Ca 30 deltagare. På lördag 20 september kurs i hjärt-lungräddning.
Estelle Bergström, DHR. Föreningen har många aktiviteter i Stockholm. De skriver artiklar,
har utflykter m.m.
Karolina Ehrnstedt, Autism & Aspergerföreningen: Har en Stockholmssektion med
representant lokalt. Centralt arbetar föreningen mycket med arbete kring skolfrågor. Barn
med autism samt LSS är även viktiga frågor. Föreningen har samverkansgrupp fritid för alla.
4) Samverkan med rådet för funktionshinder i Nacka kommun
Ylva berättar att Värmdö kommun har tagit kontakt med Nacka kommun och föreslagit att
mötet hålls kl. 18:00 i Värmdö kommun den 20 november. Rådet beslutar att rådet
sammanträder vid föreslagen tid.
5) Samverkansformer med föreningar inom funktionshinderområdet
Åke Strandberg berättar om samverkan med människor med funktionshinder och diskuterar
hur bra former för samverkan kan se ut. Socialkontoret ser över erfarenheter i samråd med
rådet och samverkan kommer redovisas till rådet.
6) Hemsjukvården inom LSS –
Ann-Christin Nordström berättar om hemsjukvård inom LSS. KSL har rekommenderat att
kommunen tar över ansvaret för utförande av hälso- och sjukvård i bostad med särskild
service och daglig verksamhet enligt LSS. Mer om detta går att läsa om på KSL:s hemsida:
http://www.ksl.se/svenska/vara-uppdrag/socialtjanst-och-halso--och-sjukvard/halso--ochsjukvardsinsatser-i-lss-bostad.html
7) Nya kompetenskrav inom personlig assistans
Sam Grandell berättar om nya kompetenskrav inom personlig assistans. Socialstyrelsen
beslutade att anta Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd,
service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. För första
gången inkluderas personlig assistans i kompetenskrav. Dock är det en rekommendation och
inte ett krav.
8) Information om redovisad insats i form av personlig assistans
Åke Strandberg informerar om den redovisning som görs i socialnämnden avseende insatser i
form av personlig assistans. Dessa redovisningar finns på insynsverige.se
Internkontrollplaner inkluderar även LSS. Dessa finns även att tillgå på insynsverige.se
9) Verksamhetsplan 2015
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Ylva: vilka frågor bör prioriteras nästa år enligt rådet? Rådet får gärna fundera och
återkomma.
10) Övriga frågor
Estelle Bergström lyfter frågor om att:
 trappan till Kanholmsfjärden bör markeras med gula band.
 det är för få handikapparkeringar i Skogsbo.
 en restaurang har ingen handikapptoalett på Bullandö.
11) Nästa möte
Nästa möte i Rådet för funktionshinder blir torsdag den 20 november kl. 18.00 – 20.00 i
Värmdösalen förmöte 17.30-18.00 i Kanholmsfjärden (observera att sammanträdesrum byts
till Värmdösalen kl. 18.00). Förslag till ärenden till dagordning mejlas till
daniel.nilsson2@varmdo.se (alternativt postas till Daniel Nilsson, Värmdö kommun, 134 81
Gustavsberg)
Minnesanteckningar av
Daniel Nilsson
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