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§ 13
Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg
- svar till kommunstyrelsen (KS 105-1044-2017)
Dnr 1.5.1.198-2017
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar
på remissen.
2. Till remissinstansen bifogas funktionshinderrådets
synpunkt.
Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har den 14 juni 2017 tagit emot en remiss från
kommunstyrelsen gällande revidering av riktlinjer för handläggning
inom socialtjänstens äldreomsorg. Älvsjö stadsdelsförvaltning ställer
sig positiv till remissens förslag på ändringar i gällande riktlinjer. De
nya riktlinjerna gör viktiga förtydliganden samt stärker individens
möjlighet att påverka insatsernas utformning, exempelvis genom
införandet av ramtid.
Förvaltningen har också identifierat några områden där det med
fördel skulle kunna göras förtydliganden, såsom exempelvis avsnitten
om hemtjänstinsatser och framtidsfullmakter.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-07-24.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Tillägg till protokollet

Synpunkter från funktionshinderrådet 2017-08-16
Rådet har tagit del av ärendet och ställde sig bakom förvaltningens synpunkter.
Ulla Smedberg ville därutöver anföra följande.
Detta är ett oerhört viktigt dokument och jag (och som jag hoppas även
funktionshindersrådet), kan inte godkänna de nuvarande skrivningarna, som
begränsar insatserna till funktionshindrade för att en person uppnått en viss
ålder. Behovet skall vara styrande.
Dokumentet andas en negativ attityd till funktionsnedsatta personer och äldre.
Riktlinjerna vad gäller ”Anställda anhörigvårdare sidan 15” är direkt
kränkande mot gruppen med funktionshinder. Speciellt funktionshinder som
innebär svårigheter att kommunicera. Anhöriga har kunskaper och kännedom
om den funktionshindrade som ingen utomstående kan förvärva. Att inte
kunna bli förstådd är ett stort trauma och allt som kan hjälpa upp det bör
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uppmuntras. Det är ovärderligt för en funktionshindrad person att ha en
vårdare, med inkänning, kärlek och livslång kunskap om
funktionsnedsättningen. Finns det anhöriga, som ställer upp med sin arbetstid,
skall det uppmuntras. Varför ta bort detta? Det skapar stort lidande, dels för
den utsatte, samt för de anhöriga som tvingas se på hur fel begås.
Den lilla öppning, som man gör för undantagsfall, täpper man till med
onödiga och omotiverade krav. Här finns ingen koppling till behovet hos den
f-hindrade och arten av svårigheter, utan en omänsklig konformitet. Kraven
om utbildning och att personen inte får ha fyllt 67 år är orimliga.
Insatser enligt LSS till personer över 65 år, sidan 24 ”Personlig assistans”.
Det är olyckligt med begränsningarna efter det att den enskilde fyllt 65 år.
Här utgår man från att utökad hjälp är av arten att den kan ske med tex
hemtjänst. Det är att förenkla verkligheten. Assistansen och behoven är
livslånga. Här finns ingen anledning till åldersgräns. Detsamma gäller ”daglig
verksamhet efter pension, sidan 25 ” Här är riktlinjerna otydliga, med
skrivningar som ”Det finns vissa möjligheter att personer som uppnått
pensionsålder kan ges möjlighet att fortsätta i daglig verksamhet….” tolkas in
att det inte kommer att beviljas. Vad skall då dagarna fyllas med för
funktionshindrade, med oförmåga till sociala kontakter och oförmåga till
initiativ och struktur?
Underkapitlet ovan omarbetas med samma innehåll som stycket ”Daglig
sysselsättning efter pensionsålder , sidan 26, under rubriken Äldre med
psykiska funktionsnedsättningar ”. I detta underkapitel bör ordet
sysselsättning vara synonymt med daglig verksamhet.
”Stöd och styrdokument, sidan 51” Sista stycket på sidan består av en enda
mening och går inte att läsa. Riktlinjerna är inte tydliga. De är inte
tillräckliga, utan kräver en hel mängd andra stöd och styrdokument, riktlinjer
på intranätet, överenskommelser eller socialstyrelsens riktlinjer, i sådan stor
mängd att det blir ohanterligt och omöjligt att behärska. För att fungera som
stadens riktlinjer skall, socialstyrelsens riktlinjer, överenskommelser och
fördjupningar som nu finns på intranätet inarbetas och integreras i något
liknande en handbok.
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