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Ordförande

Justerare

§1 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. En övrig fråga.
§2 Val av justerare
Eva Söderbärj utsågs att jämte mötets ordförande Hedvig
Svedlund justera protokollet. Önskemål om att maila det i en
annan form än pdf.
§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna
§4 Tillgänglighet till lokaler och handlingar
Tillgängligheten till handlingar och lokaler har varit god.
§5 Balanslistan
Rådet önskar få balanslistan i pappersform.
Funktionshinderrådet har önskemål om att träffa nämnden och
presidiet.
Tillgänglighetsvandringen är på gång.
Information om kriterier för tandvård.
§6 Information från stadsdelsförvaltningen
Lena Helmersson Agge är enhetschef på vuxenavdelningen inom
socialtjänsten på Kungsholmen. Lena är inbjuden till mötet för att
svara på frågor som inkommit ifrån IFS/CS.
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Fråga om boendestöds-arbetares utbildning?
Svar: Lena berättar att de antingen är mentalskötare eller
beteendevetare. Alla har gått utbildning i MI samt ”Ett
självständigt liv” vilket är en metod från USA som gäller
förhållningssätt.
Fråga om när det blir boendestöd och när man beviljas
kontaktperson, hur många timmar kan i allmänhet en klient få?
Boendestöd timmar kan variera utifrån det enskilda behovet, i
genomsnitt 1-2 timmar per vecka. Hjälp till självhjälp och ”skälig
levnadsnivå”. Ofta har en person sysselsättning två halvdagar per
vecka, ibland även hemtjänstinsatser.
Fråga: Hur ofta tar äldreomsorgen över boendestöd?
Lena vet inte hur vanligt det är men hon vet att det händer att
ärenden överförs till äldreomsorgen, de tar över boendestödet
kring en person.
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Fråga: Har förvaltningen anhörigaanställningar?
Lena svarar att det har man inte inom Kungsholmens
stadsdelsförvaltning.
Fråga om dialogen mellan enskilda och dess anhöriga?
Svar: Det är inga problem att ha dialog med anhöriga så länge
den enskilde har sagt ja till att bryta sekretessen. Det är helt OK
att anhöriga deltar på möten.
Fråga: Stödjer man aktivt för hjälpmedel?
Svar: Ja, man tittar på alla utredningar som gjorts och hänvisar
till hjälpmedel om det behövs.
Fråga om tandvård
Svar: Biståndshandläggare skriver ut stöd till tandvård,
(tandvårdskort) och brukaren blir kallad till regelbundna
undersökningar. Lena ska återkomma angående kriterierna.
Fråga: Stöd vardagar, helger, årets alla dagar?
Svar: Det vanliga är stöd på vardagar. Om en enskild har
särskilda behov kan man beställa in extra stöd. Ibland används då
en annan firma. Det kan även röra sig om en person som behöver
hemtjänst under kvällar och helger
Det finns ingen medicinutdelning på stödboenden, utan det är
mobila teamet som sköter medicinering.
Fråga: Alternativ till upphandling gällande ideella föreningar etc?
Svar: Upphandlingar sköts centralt över hela Sthlms stad så det är
inte inom Kungsholmens stadsdelsförvaltnings uppdrag att se
över upphandlingar.
Man har möjlighet att välja sysselsättning. Det finns ALFA som
kan ge råd och visa på utbudet.
Fråga: Man ska uppmanas att söka i god tid när man ska söka en
sysselsättning.
Svar: Handläggarna arbetar så snabbt de kan. Brukarna påminns
om att ansöka i god tid. Utredningen är svår att skynda på
eftersom alla moment behöver göras. Lena håller med om att
bättre framförhållning mot brukarna vore bra.
Fråga: Ska en anställd anmäla till sin chef om man misstänker att
en boende behöver hjälp med medicin eller tandvård?
Svar: Lena säger att det kommer fram när man gör uppföljningar.
Hur informeras brukarna om när uppföljningar sker?
Lena tycker att det verkar fungera bra, att boendestödjarna hör av
sig om de märker att behov av vård finns.
Fråga: Rutiner för kontakt och samarbete med anhöriga.
Svar: Ja det är viktigt, så länge brukaren har godkänt att
sekretessen bryts.
Utnytttjas Peer Support i uppsökande arbete?
Lenas erfarenhet är att man inte anlitat dem i
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myndighetsutövning men att de används på andra sätt. Det
välkomnas att man anlitar dem.
Hur ofta? Undrar Rådet.
Lena har ingen uppgift om detta men vet att de används.
Rådet önskar att man ser över om det används regelbundet.
Hedvig påpekar att Peer Supports arbete är mycket viktigt inte
bara i uppsökande arbete. Peer Support bör även användas i syfte
att förmedla hopp anser rådet (som även har med denna synpunkt
i sitt remissvar).
Fråga: Utveckla samarbete med Landstinget kring anhöriga som
mår dåligt.
Svar: Lena berättar att det ingår i uppdraget att fråga brukaren om
det finns anhöriga som kan behöva information om stöd. Det
finns även en anhörigkonsulent (som har Kungsholmen som
uppdrag, ej fler stadsdelar) som man kan använda.
Rådet undrar varför det inte står något om sysselsättning i det
material som gick ut innan mötet.
Hur lätt är det att få tandvårdsstöd?
Lena återkommer om detta.
Kriterier för tandvårdsstöd bifogas till nästa möte.
Rökavvänjning? En bra idé tycker Lena. Lena berättar om ett
hälsoprojekt som pågicks under 2015, vilket också kan motverka
rökning.
Priomedel? 2016 användes det till dator i vardagen. 2015
hälsoprojekt.
Rådet undrar om det finns datorer i alla stödboenden på
Kungsholmen. Lena kollar upp det.
Maria Mathiasson Laxvik är ny stadsdelsdirektör på
Kungsholmen. Maria presenterade sig och berättade att hon
tycker det känns bra att komma till en väl fungerande förvaltning.
Maria vill delta i funktionshinderrådets arbete så mycket hon
hinner, tänker sig att kunna delta på möten vid vissa tillfällen.
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§7 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
den 2 februari 2017
7. Snöröjning. Rådet tycker det är bra att det tas upp. Stora
problem att ta sig fram.
9. LSS Bedömningar. Hur motiverar man denna förändring?
Inger berättar att det som förändrats är att man blivit bättre på att
utreda, dels har rättstillämpningen förändrats. Rådet säger att
många har fått indraget eller halvering och hänvisar samtidigt till
stockholms stads riktlinjer ang vad brukarna har rätt till.
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Önskemål om tydlig kommunikation till sökande och motivering
till varför insatserna har dragits in.
Inger påpekar också hur viktigt det är att man meddelar hur
beslut kan överklagas. Kärnpunkten är att beslutet inte är grundat
i någon förändring hos den sökande.
Rådet hade inga kommentarer angående det kommande
nämndmötets handlingar.
§8 Inkomna skrivelser, inbjudningar m.m.
Inga inkomna skrivelser.
§9 Övriga frågor
Hur kan man ta sig till nämndens möte? Före 17 går man in uppe.
Efter 17 på baksidan 3-4 trappsteg.
§10 Frågor till nästa möte
-Verksamhetsberättelser
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Nästa möte:

torsdag den 26 januari
kl.11.00 (planeringsmöte)
kl.12.00 – 13.00 (ordinarie möte)
Lindhagensgatan 76, 4 tr, Asken

Kommande möten:

torsdag 2 mars
torsdag 13 april
torsdag 11 maj
torsdag 8 juni

