Rådet för funktionshinderfrågor i Hägersten-Älvsjö

Utifrån Program för delaktighet och tillgänglighet:
Förslag till aktiviteter i VP 2021
Fokusområde 1. Rätten till arbete och försörjning
- Arbetsförberedande sysselsättning startar för personer med psykisk funktionsnedsättning (fn).
- Samarbetet stärks med Arbetsmarknadsförvaltningen, tydliga mål sätts för antalet arbetstagare
i daglig verksamhet som prövar arbete/praktik inom IWORK.
- 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 serviceassistent för personer med utvecklingsstörning.
- 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.

Fokusområde 2. Rätten till utbildning och att få det stöd som behövs
för att nå studiemålen
- Starta skolsocialt team med inriktning mot barn/unga med fn.

Fokusområde 3: Rätten att kunna förflytta sig, vistas i och använda
Stockholms ute- och innemiljö, samt att ha en fungerande
bostad och garanteras säkerhet i kris
- Ansvarig förvaltning granskar stadsdelens parker ur funktionshinderperspektiv tillsammans med
funktionshinderrådet (rådet) 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 LSS-bostäder.
- 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.

Fokusområde 4: 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.
- 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 LSSboenden 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.

Fokusområde 5: Rätten till bästa möjliga hälsa
- Alla som bor i LSS-boende ska kunna delta i hälsosamma aktiviteter.
- Ledsagning utökas för att personer med fn kan delta i fysisk träning.
- När planer upprättas ( genomförande-, individuell etc) eller följs upp förs in frågor om
fysisk aktivitet och hälsa.

Fokusområde 6: Rätten till individuellt stöd
- Boende i LSS-bostad får individuell hjälp att använda datorer och IT-hjälpmedel.
- 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.

Fokusområde 7: 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.

Fokusområde 8: Rätten att delta i demokratin
- Medborgardialoger och samråd ska planeras så att människor med fn kan delta fullt ut.
- Ansvarig förvaltning säkerställer att boende och deltagare i LSS-verksamheter och socialpsykiatri
får möjlighet att ta del av nyheter och samhällsinformation, även i lättläst 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 och daglig verksamhet och inom socialpsykiatrins verksamheter.

