Återkoppling på inspel från Funktionshinderrådet VP 2021
Hägersten-Älvsjö
Rätten till arbete och försörjning
Arbetsförberedande sysselsättning startar för personer med psykisk
funktionsnedsättning (fn).

Färg

Kommentar
När riktlinjerna för insatser inom socialpsykiatrin ändras kommer förvaltningen att kunna bevilja denna insats.

Samarbetet stärks med Arbetsmarknadsförvaltningen, tydliga mål sätts för
antalet arbetstagare i daglig verksamhet som prövar arbete/praktik inom
IWORK.

Förvaltningens dagliga verksamhet Glasade Gången har erfarenhet att ett gott samarbete med Iwork. Förvaltningens dagliga
verksamhet Steget Framåt har ett liknande arbetssätt som Iwork och erbjuder praktikplatser på olika arbetsplatser med stöd av
arbetskonsulenter. Målet är anställning. Att sätta mål för antalet deltagare som prövar praktik eller arbete är inte möjligt då det beror
på deltagarna vilja och intresse samt tillgången på praktikplatser som är starkt påverkad av pandemin.

Daglig verksamhet fördjupar arbetstagarnas förberedelser för praktik/arbete
inom IWORK.
Daglig verksamhet utökar antalet utegrupper.
Förvaltningen samarbetar med Arbetsmarknadsförvaltningen och förskolor i
stadsdelen kring arbete som serviceassisten för personer med
utvecklingsstörning.

Följande aktivitet finns i VP 2020 och 2021:De dagliga verksamheterna och sysselsättningsverksamheterna samt boenden förstärker
arbetet med att ge brukare och deltagare stöd att komma ut på arbetsmarknaden.
Kontorsservicegrupp för förvaltningshuset är under planering. Beräknas kunna komma i gång efter årsskiftet.

Antalet sommarjobb för ungdomar med fn ökar.
Alla medarbetare får information om fn som diskrimineringsgrund och om
brister i tillgänglighet som en form av diskriminering.

Ambitionsnivån för antalet erbjudan platser för feriearbete ökar något. Det är dock oklart om ökningen kommer att kunna påverka
antalet unga med funktionsnedsättning som erbjuds arbete då det har tillkommit fler prioriterade målgruppe
I förvaltningens årshjul för APT samt samverkan finns tema Lika rättigheter och möjligheter på jobbet med som tema i oktober månad
Där ska arbetsgruppen gå igenom vad Lika rättigheter och möjligheter på jobbet innebär.

Rätten till utbildning och att få det stöd som behövs för att nå studiemålen
Starta skolsocialt team med inriktning mot barn/unga med fn.

Det pågår ett utvecklingsarbete med inriktning mot skolsociala team som plattform för samverkan mellan socialtjänst, skola och poli
rörande enskilda barn och unga. Arbetsformerna måste anpassas så att de fungerar i ett stadsdelsförvaltningsområde med 25
högstadieskolor. Arbetsformen går under arbetsnamnet team samhandling och vänder sig till alla barn och unga oavsett
funktionshinder.

Rätten att kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms ute- och
innemiljö samt ha en fungerande bostad och garanteras säkerhet i kris.
Ansvarig förvaltning granskar stadsdelens parker ur funktionshinderperspektiv
tillsammans med funktionshinderrådet så snart detta är möjligt med tanke på
pandemin.
Stadsvandringar och medborgardialoger om trygghet genomförs med
funktionshinderperspektiv.
Alla arrangemang/möten som stadsdelen ansvarar för ska vara fullt
tillgängliga.
En plan för att åtgärda lätt avhjälpta hinder tas fram.
Rådet granskar ritningar, planer och ger råd vid nybyggnation av LSSbostäder.
All personal inom LSS-verksamhet och socialpsykiatri utbildas i att använda
hjärtstartare, att ge konstgjord andning och i dokumentation.
Upphandlingsansvariga och andra nyckelpersoner utbildas om
tillgänglighetskrav vid upphandlingar.
Åtgärder genomförs för att öka framkomlighet och säkerhet under vintern för
gående och rullstolsburna personer med fn.

idén är intressant, men det innebär mycket jobb för förvaltningen och det finns inte som uppdrag i budget att göra, därför är det svårt
att prioritera.
förvaltningen kan verka för att det görs i större utsträckning
Vi arbetar ständigt med tillgänglighetsaspekten, till exempel genom att i största möjliga utsträckning använda tillgängliga lokaler,
använda hörslinga, informera på ett tillgängligt sätt osv. Full tillgänglighet är ett mål att sträva efter men inte alltid fullt möjligt eller
efterfrågat (tex teckentolkning), utan en avvägning måste göras beroende på hur målgruppens behov ser ut. Ibland kan en mix av
lösningar finnas för att tillgodose olika behov.
det finns inte som uppdrag i budget och därmed kan vi inte prioritera detta.
förvaltningen kan diskutera möjligheterna till rådets delaktighet
Utbildningar i HLR genomförs fortlöpande. Oklart om våra verksamheter får använda hjärtstartare.

stadsdelsförvaltningen ansvarar endast för parkvägarna

Rätten till information och kommunikation samt att få tillgång till ny teknik.
Ansvarig förvaltning går igenom stadsdelens utåtriktade information
tillsammans med rådet för att säkerställa att den är tillgänglig.
Vid offentliga möten används en lokal med teleslinga.

En fullständig genomgång verkar orealistisk på grund av den stora omfattningen. Däremot samverkar förvaltningen gärna med rådet
och välkomnar hjälp med testning och feedback på informationsmaterial. För närvarande pågår ett arbete utifrån lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service för nya webbplatser och appar, som bland annat omfattar tillgängliga PDF: er och textning
av filmer, där rådets feedback på framtaget material skulle kunna vara värdefull.
Teleslinga finns i lokalen som används för nämndsammanträden

Förvaltningens information finns i lättläst form och i andra medier för personer
ned fn.
Ansvarig förvaltning följer upp och fortbildar läsombud som ansvarar för
läsestunder i LSS-boenden och daglig verksamhet i samarbete med lokalt
bibliotek.
Personal i LSS-verksamhet och socialpsykiatri får utbildning i att ge stöd åt
deltagare och boende i att använda digitala medier.
Personal som har kontakt med personer som har kognitiv fn utbildas i
anpassad kommunikation, dvs att tala och skriva enkelt.
Rådet medverkar i att utforma stadsdelens egna enkäter till brukare.

Staden arbetar med riktlinjer och checklistor för inkluderande kommunikation – det vi kommunicerar ska vara lätt att ta till sig oavsett
vem man är. För att lyckas behöver vi vara medvetna om att våra målgrupper har olika förutsättningar att ta till sig stadens
kommunikation. För skriftlig kommunikation finns riktlinjer för klarspråk. Vid särskilda behov av lättlästa texter kan ytterligare
anpassningar göras. Handledning för inkluderande kommunikation på intranätet:
https://intranat.stockholm.se/Sidor/2018/10/Checklista-for-inkluderande-kommunikation/
Innehållet i stöd till en aktiv fritid och deltagande i samhällslivet utformas utifrån boende och deltagares intressen. Inom grupp- oc
servicebostäderna har läsombudets roll och funktion har förändrats mycket under de senaste tjugo åren. I dagsläget kallas de för
kommunikationsombud och hjälper till med all sorts information framförallt då även i dagsläget genomolika digitala kanaler.
arbetssättet har prövats inom daglig verksamhet men med ett svalt intresse från deltagarna
Detta är ett tydligt uppdrag i budget och finns med som aktivitet i VP 2021.
Förvaltningens kommunikatörer kan ge ett generellt stöd i att skriva Klarspråk och inkluderande, checklistor finns på intranätet.
Utöver det ansvarar respektive verksamhet för ytterligare verksamhetsanpassad utbildning på enhetsnivå. ( Insatser har tex gjorts
inom funk och gruppbostäderna).
Staden har gemensamma brukarenkäter och förvaltningen planerar inte att genomföra några egna enkätundersökningar.

Rätten till bästa möjliga hälsa
Alla som bor i LSS-boende ska kunna delta i hälsosamma aktiviteter.

Boende i grupp- och servicebostäder och deltagare i dagligverksamhet får stöd och uppmuntran att delta i hälsofrämjande aktivister.

Ledsagning utökas för att personer med fn kan delta i fysisk träning.

Ledsagning till träning medges av staden riktlinjer för ledsagning. Riktlinjerna tillämpas vid beslutsfattandet.
I det systematiska utredningsmaterial som beställarenheten använder när någon ansöker om insatser finns frågor om fysisk aktivite
och hälsa. Om den enskilde själv upplever detta som något hen behöver stöd med tas det upp i beställningar till utförare som sedan
ska skriva genomförandeplan kring detta. I boendena lyfts frågan vid dessa tillfällen och i materialet Mitt behov av stöd som
implementeras på samtliga enheter.

När planer upprättas ( genomförande-, individuell etc.) eller följs upp förs in
frågor om fysisk aktivitet och hälsa.

Rätten till individuellt stöd
Boende i LSS-bostad får individuell hjälp att använda datorer och IThjälpmedel.
Varje bostad enligt LSS eller SoL har en arbetsledare på plats i verksamheten
för att säkerställa kvaliteten i stöd och service. Personalen behöver fortlöpande
handledning eftersom många saknar rätt utbildning.

Ansöknings- och handläggningsprocessen förenklas för personer med fn.

Rätten till en meningsfull fritid
Ansökan om föreningsstöd ska inkludera frågor om funktionsnedsatta personer
kan delta.
Fritidsombud utses i LSS-bostäder och inom socialpsykiatri. De får fortbildning.
Deras uppgift är att stimulera boende och deltagare att pröva på olika
fritidsaktiviteter.
Bemanning i LSS-bostäder utökas och personalschemat ses över på helger
och kvällar för att täcka individuella behov av ledsagning till boendes
aktiviteter.
Rådet inventerar enkelt avhjälpta hinder i lokaler för fritidsaktiviteter i
Hägersten-Älvsjö.

Stöd ges i dag vid behov och Ipads finns att låna.
Arbetsledare finns sedan tidigare i de grupp- och servicebostäder som fanns inom Hägersten-Liljeholmen SDF. Arbetsledare i de
grupp- och servicebostäder som fanns inom Älvsjö SDF kommer att införas under året.
Detta är en fråga som inte kan lösas av förvaltningen, det är en fråga om lagstiftning och rättssäkerhet. Vi följer de riktlinjer som finn
för handläggning av insatser inom funktionsnedsättningsområdet. Det handlar bland annat om att följa en systematiskt
utredningsmaterial så att beslut om insatser kan bli likställda.
Det har kommit förslag på förenklad handläggning av insatsen ledsagning, sådan förenklad handläggning har skett i andra städer i
Sverige. Stockholm stad har hittills inte ställt sig bakom den formen av handläggning.
I övrigt kommer det nya verksamhetssystemet Esset at ersätta det nuvarande paraplysystemet. Meningen är att det nya systemet ska
göra det lättare för den enskilde att följa sin ansökan och utredning digitalt.
Redan nu ansöker allt fler personer digitalt om insatser från beställarenheten och många som har gjort det upplever att
ansökningsprocessen förenklats.

Fritidsombud finns på samtliga LSS-boenden och har detta uppdrag. Gruppbostäderna inom socialpsykiatrin har inte fritidsombud
utan planerade för att ha en peer-suport med bland annat detta uppdrag.
Nästan samtliga brukare har avsatt tid för aktiviteter med ledsagning av personal på helger, för att tillgodose detta behov finns sk
helglöpare anställda på flertalet verksamheter.
Förvaltningens lokaler ska vara fullt tillgängliga.

Rätten att delta i demokratin
Medborgardialoger och samråd ska planeras så att människor med fn kan
delta fullt ut.

Se rad 18 ovan. Vid samråd görs ofta riktade aktiviteter för att fånga upp särskilda målgruppers perspektiv, som tex ungdomar,
seniorer, eller personer med funktionsnedsättning. Ett exempel är att vi inför upprustningen av Kerstin Hesselgrens park tog särskild
kontakt med en närliggande skola för barn och unga med funktionsnedsättning för att få deras perspektiv i val av lekutrustning.

Ansvarig förvaltning säkerställer att boende och deltagare i LSS-verksamheter
och socialpsykiatri får möjlighet att ta del av nyheter och samhällsinformation,
även i sättläst form, med stöd av personal. Att få fortlöpande
samhällsinformation är en förutsättning för att t.ex. delta i val.
Läsestunder med personal som läser högt ur tidningar och böcker erbjuds
minst 1 gång per vecka i LSS-bostäder, i daglig verksamhet och inom
socialpsykiatrins verksamheter.

Inför val stödjer personal i grupp- och servicebostäder alltid brukare med lättläst information i övrigt tar brukare i varierande grad del
av nyheter då även personal finns med. Inom dagliga verksamheterna finns tillgång till nyheter och samhällsinformation i lättläst form.
Inom socialpsykiatrin finns DN på gruppbostäderna och träfflokal.

Görs regelbundet i många verksamheter utifrån intresse. Inom gruppbostäder kan "egen tid" med personal användas till läsning.

