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Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
Val av justerare
Oscar Erlandsson
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Anmälan av föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
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Ärenden till stadsdelsnämnden den 24 september
7. Tertialrapport 2 2020
- Maria ombeds göra en kort dragning.
o Har varit svårt under pandemin att fråga barn med
funktionsnedsättning om deras åsikt
o I övrigt uppfyller vi målen som rör
funktionsnedsättning
o Ekonomin påverkades av stängning av daglig
verksamhet
 Lägre Samtrans-kostnader
o Avdelningens budget är inte i balans (främst barn
och ungdom och vuxen)
o Svårt att förutspå hur pandemin kommer påverka
antalet aktuella ärenden på ekonomiskt bistånd
o Ökning på personlig assistans. Beror antagligen på
stängning av daglig verksamhet. De dagliga
verksamheterna har i den mån de har kunnat besökt
boendena som kompensation för stängd verksamhet.
De dagliga verksamheterna öppnar försiktigt upp
igen.
-

Hur kommer det sig att tertialrapporten inte har publicerats i
E-dok än?
o Förvaltningen tar reda på vad det beror på och
återkommer till rådet.

32. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal
2 2020
- Hur kommer det sig att brukare som får beslut om
ledsagning inte använder det?
o Kan bero på tillgänglighet bland personer som
brukaren känner förtroende för.
o Kan vara svårt att få ihop med andra/egna planer.
o Klara Dourrouj (biträdande enhetschef på
vuxenenheten) kommer vara med på rådet nästa gång
för att prata om ledsagning. Maria kan be henne
fundera lite över varför det är svårt att verkställa
gynnande beslut.
o Rådet funderar över om de vill ta fram någon
specifik frågeställning kring ledsagning.
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Program för delaktighet
Följs upp i samband med tertialrapporten.
Hur gör vi med workshop i år? Svårt att genomföra pga pandemi.
Ska befintliga aktiviteter vara kvar/revideras? På nästa råd går vi
igenom punkterna som ligger i planen för 2020. Emilia skickar ut i
veckan med uppdaterad information utifrån uppföljning från
tertialrapport 2.
Upphandlingar och verksamhetsövergångar
Hammarby och Danvikstull – förfrågningsunderlaget är snart klart,
representanter från rådet ska få möjlighet att lämna synpunkter
innan det går ut. Förslag är Stefan och Oskar då de företräder de
föreningar vars medlemmar är de som främst går på daglig
verksamhet. Sekretessen betonas.
Information om inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar.

Övriga frågor
- Covid-19
o Fråga från rådet: Habiliteringen i region Stockholm
har nyligen noterat en växande problematik under
pandemin att personer med funktionsnedsättning inte
längre får den föreskrivna rehab/hab som i många
fall är helt avgörande för att upprätta förmågor,
förbygga skador, felställningar och framtida
kostsamma insatser och smärtproblematik.
Ledsagning kan t.ex. vara ett sätt att underlätta att ta
sig till och från träning. Något rådet och
förvaltningen bör bevaka.
 Kan bero på att personerna inte vågar ta sig
till rehab/hab pga oro för Covid-19.
 En fråga som rör regionen, men
stadsdelsförvaltningen skulle eventuellt
bevilja kompletterande, tillfälliga insatser
som underlättar deltagande i rehab eller
kompenserar för.
 Om regionen föreskriver en insats så
är det de som ansvarar för att personer
ska kunna ta sig dit.
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Ledsagning
o Staden utreder om fri ledsagning, vad innebär det?
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-

Verkar finnas en motion från Vänsterpartiet.
Förvaltningen tar reda på mer information
och återkommer.

Insatser i assistansliknande form (Rickard)
o Personer över 65 år kan inte längre beviljas personlig
assistans. Kommunens ansvar att tillgodose behovet
t.ex. genom hemtjänst under assistansliknande
former.
o Assistansliknande innebär kontinuitet och ungefär
samma personer.
o Fråga från rådet: Hur vanligt är det att vi beviljar
insatser under assistansliknande former? Har vi blivit
strängare i de bedömningarna under de senaste 5-10
åren?
 Förvaltningen tar reda på mer information
och återkommer.
 Rickard kontaktar stadens
funktionshinderombudsman

Nästa sammanträde
- 13 oktober

Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Rickard Friberg
Ordförande
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Oscar Erlandsson
Justerare

