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Information

Lena Hedin, avdelningschef, och Anna Yderhag,
verksamhetsutvecklare, informerar om resultat från
brukarundersökningen. Rådet ombeds att komma med förslag på
hur förvaltningen kan arbeta för ett bättre resultat och högre
svarsfrekvens.
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Förvaltningen informerar också om boendeplanering för 2019-2023.
Rådet framför vikten av att förvaltningen tar med behovet av olika
boendeformer i planeringen.
§1
Fastställande av föredragningslista, val av justerare och tid för
justering

Den utsända föredragningslistan fastställs.
Ingela Hedén utses att tillsammans med ordförande Helena
Lanzer-Sillén justera protokollet. Protokollet justeras
torsdag 28 februari 2019.
§2
Anmälan av föregående protokoll

Det anmäls att protokoll daterat 30 januari 2019 justerats 31 januari
2019.
§3
Anmälan av inkomna handlingar

1. Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors
protokoll 2018-11-12
2. Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors
protokoll 2019-02-04
§4
Verksamhetsberättelse 2018

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 4 februari 2019.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet.
§5
Revidering av lex Sarah-rutin

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade i juni 2013 om
riktlinjer för lex Sarah. Dessa riktlinjer gäller tillämpningen av
bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med lex
Sarah avses de regler om vissa skyldigheter för anställda att
rapportera och för dem som bedriver verksamhet att åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. I Stockholms stad är det de nämnder som handlägger eller
utför någon form av verksamhet enligt SoL eller LSS som omfattas
av dessa bestämmelser.
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Förvaltningen har reviderat och tydliggjort rutinen för lex Sarah
som nämnden fastställde 19 oktober 2017. Förvaltningen föreslår
därför att rutinen ersätter rutinen med diarienummer 1.2.2.2492017.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet.
§6
Uppföljning av anhörigstöd

Socialtjänstavdelningen ska erbjuda stöd för att underlätta för
anhöriga och närstående. Avdelningen har ett ansvar för att uppmärksamma anhöriga som utför eller kommer att utföra insatser till
närstående.
Under år 2018 genomfördes uppföljning av anhörigstödet. Uppföljningen visar att arbetet med anhörigstöd är etablerat inom förvaltningen. Det finns dock områden som kan vidareutvecklas, exempelvis samverkan mellan olika aktörer och att anpassa insatser
efter behov.
Förvaltningen kommer under 2019 fortsätta arbeta för att utveckla
och förbättra arbetet med anhörigstöd. Förvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen.
Funktionshinderrådet
Rådet tar del av ärendet och önskar att förvaltningen vid ett senare
tillfälle lämnar återkoppling på hur arbetet med anhörigstöd
fortlöper.
§7
Övriga frågor

Besök av avdelningen för förskola
Rådet önskar bjuda in avdelningschef för förskoleavdelningen för
diskussion kring förskolans funktionshindersarbete.

Ändring av sammanträdestid
Rådet ändrar sitt sammanträdesdatum i december från 4 december
till 11 december.
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Rådet konstaterar att både snöröjningen och halkbekämpningen har
fungerat dåligt under vintern.
Balanslistan
Rådet kommer att ta fram en arbetsplan för 2019 som ett led i att
utveckla samarbetet med förvaltningen. Frågan kommer at lyftas
igen vid nästa sammanträde.
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