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Prioriterad fråga till nämnden
Covid-vaccinering under rubriken ”Övriga frågor”.
Få brukare har vaccinerats och otydlig information.
Anmälan av föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
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Ärenden till stadsdelsnämnden den 25 februari
-

5. Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 för Södermalms
stadsdelsnämnd
o Det är svårt att följa de aktiviteter och indikatorer
som är kopplade till programmet för delaktighet.
 Ska rådet ha specifik koll på
aktiviteterna/indikatorerna och följa upp
under året?
 Förvaltningen följer upp i samband med T1,
T2 och VB. En sammanställning där de olika
indikatorerna/aktiviteterna och deras resultat
har plockats ut skickas till rådet i samband
med detta.
 Vid uppföljning på rådet kommer
förvaltningen även att lyfta goda exempel för
någon/några av indikatorerna/aktiviteterna.
 Emilia skickar ut materialet som rådet
reviderade utifrån vilka indikatorer/aktiviteter
som var med i VP 2020. Utifrån det
underlaget kan rådet fundera över om de vill
lyfta någon specifik fråga på de kommande
rådsmötena.
o En kartläggning som FUB har gjort visar att stödet
som brukare i Stockholms stad får vid användning av
digitala verktyg inte fungerar.
 Nedan resultat gäller för hela staden inte
specifikt Södermalms verksamheter.
 Problem med uppkoppling i
bostäderna
 Saknas utrustning i verksamheterna
 Personalen saknar kompetens/tid att
hjälpa till
 Frågan kommer att lyftas centralt i det
stadsövergripande rådet
 Förvaltningen lyfter frågan med sina
verksamheter och entreprenader.

-

12. Remiss Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023
o Personer med funktionsnedsättning känner sig
otrygga och utsatta. Rådet vill skicka med att
ledsagning kan i vissa fall vara en insats för att öka
tryggheten.

Program för delaktighet
Inget utöver vad som diskuterades under föregående punkt.
Rådet för funktionshinderfrågor
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Upphandlingar och verksamhetsövergångar
Förvaltningen har skrivit ett ärende till nämnden om ny
upphandling för Maria Ungdomsklubb (MUK). Ärendet behandlas
på nämnden den 25 februari.
Information om inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar.
Övriga frågor
-
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Covid-19
o Vaccination
 Rådet lyfter att hantering av vaccination
upplevs som mycket krånglig. Om man är
listad på en vårdcentral så borde det bara vara
att kontakta dem, dock fungerar det inte så
för närvarande.


Informationen är otydlig och det vore
önskvärt att veta när i tid det kan vara aktuellt
med vaccination.



Regionen måste veta om personen tillhör
någon av de prioriterade grupperna. För att
bistå regionen med underlag för
bedömningen kan kommunen lämna
information om att personen har LSS-insatser
under förutsättning att det finns en samtyckes
blankett.



Förvaltningen säkerställer att de
samtyckesblanketter som inkommer
skyndsamt skickas vidare till berörd
vårdcentral.



En av rådets medlemmar berättar att några
enskilda brukare har valt att skicka
samtyckesblanketten direkt till vårdcentralen
och fått återkoppling att det är bra att de
kontaktar vårdcentralen direkt och att de i sin
tur kan kontakta LSS-handläggarna.



De personer som har en läkarkontakt brukar
bli kallade till vanligt influensavaccin.
Önskvärt vore att det kunde fungera på
samma sätt med Covid-19 vaccin.
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-



Förvaltningen håller med om att
informationen är både otydlig och oklar. Det
är dock regionen som ansvarar för
vaccinationerna och socialförvaltningen har
tät dialog med regionen och försöker
påskynda processen med vaccination för
brukare med funktionsnedsättning. Den 12
februari var 125 brukare som var vaccinerade
i hela staden.



Förvaltningen har veckovisa avstämningar
med socialförvaltningen, samtliga stadsdelar
där LSS-hälsan deltar. Till detta forum
kommer rådets synpunkter att förmedlas.



Rådet önskar veta när samtliga brukare
planeras vara vaccinerade. Förvaltningen kan
inte göra någon sådan bedömning och det är
heller inte något som förvaltningen kan
kartlägga för enskilda individer.



Rådet önskar återkoppling i frågorna om
vaccination så snart förvaltningen vet mer.
Överenskommet att förvaltningen skickar
med status inför nästa råd.

Tillgänglighetsanpassning av lokaler
o Hur fungerar det med möjlighet att
tillgänglighetsanpassa lokaler? Vem ska stå för det?
Går det att söka bidrag från sin stadsdel för det?
Förvaltningen stämmer av med lokalstrategerna och
återkommer.

Nästa sammanträde
- 16 mars
Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Stefan Fagerström
Ordförande
Rådet för funktionshinderfrågor

Rickard Friberg
Justerare

