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Rätt till heminstruktör för syn- och hörselskadade i hela Stockholm
Remiss från kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
Avdelningschef

Bakgrund
Kommunstyrelsen har sänt skrivelse om rätt till heminstruktör för syn- och hörselskadade i hela Stockholm på remiss till Kungsholmens stadsdelsnämnd. Skrivelsen är författad av Stefan Nilsson (MP).
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom avdelning Stöd till resultatstyrning i samverkan men avdelning Äldreomsorg. Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för
funktionshinderfrågor har behandlat ärendet på sina sammanträden den 12 december 2011.
Remissen
I skrivelsen framför författaren vikten av att personer med funktionsnedsättning
ska kunna leva under så jämlika förutsättningar som möjligt. För att personer med
syn- och hörselnedsättningar ska kunna leva så normalt, aktivt och självständig
som möjligt behöver de hjälp med att utveckla sina förmågor. Bemötandet av
vård- och omsorgspersonal och hjälp med skötsel, service och uppdatering av
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hjälpmedel är andra viktiga faktorer. I heminstruktörernas arbetsuppgifter ingår
bland annat dessa uppgifter.
Författaren ser ett stort problem med att stadsdelsnämnderna har olika regler för
vilka som får insatsen och föreslår därför:
•
•
•
•

att det ska tas fram nya riktlinjer som tydligt talar om när personer med
syn- och eller hörselnedsättningar har rätt till hjälp av heminstruktör,
att även boende på vård- och omsorgsboende har rätt till insatsen,
att även personer under 65 år har rätt till insatsen samt
att även personer med enbart hörselnedsättning har rätt till insatsen.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Inom Kungsholmens stadsdelsnämnd finns två heminstruktörer anställda på heltid.
Heminstruktörerna vänder sig till medborgare med syn- och eller hörselnedsättning. Heminstruktörerna hjälper alla oavsett boendeform - ordinärt boende, på
servicehus, vård- och omsorgsboende, gruppbostad eller servicebostad och oavsett
driftsform – egen regi, intraprenad eller entreprenad.
Det finns inget formulerat i stadens riktlinjer för handläggning av ärenden enligt
SoL och LSS inom äldreomsorgen om insatser av heminstruktör. Det finns det
däremot i riktlinjer för insatser enligt LSS och insatser enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
En mål- och ansvarsbeskrivning för heminstruktörer i Stockholms stad finns och
är utarbetad i samverkan med de fackliga organisationerna. För heminstruktörer
inom Kungsholmens stadsdelsområde finns en arbetsbeskrivning.
Det är viktigt att alla medborgare i staden har samma rätt till insatser. Förvaltningens uppfattning är att det därför vore positivt med en översyn av riktlinjerna. I
samband med detta bör även gränsdragningen gentemot landstinget ses över när
det gäller ansvaret för insatser i samband med syn- och hörselproblematik.
Bilaga
Rätt till heminstruktör för syn- och hörselskadade i hela Stockholm, remiss från
kommunstyrelsen.

