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§§ 1 – 5, 10, del av § 6
Lena Huss (HSO/ÅSS)
Lena Huss (HSO/ÅSS)
§§ del av 6 – 11
Håkan Jarmar (HSO/RSMH
Stockholms läns distrikt)
Iren Åhlund (HSO/FUB
Stockholm) §§ 1 – 4, 10, del av § 5
Kerstin Järneberg (HSO/
Reumatikerföreningen Stockholm)
Gunnar Sandström (SRF) §§ 1 – 5,
del av § 10
Ann-Kristin Sandebjer,
funktionshinderinspektör,
avdelningen för stadsövergripande
sociala frågor, socialförvaltningen,
§§ 1 – 4
Pia Ehnhage, strateg, avdelningen
för stadsövergripande sociala
frågor, socialförvaltningen, §§ 1 –
6, 10, del av § 7
Marita Åkersten, bitr
avdelningschef, äldreförvaltningen
Anders Håkansson, strateg,
äldreförvaltningen, §§ 1 – 5, 10
Isabelle Vas, sekreterare,
socialförvaltningen

Eva Fuchs (HSO/RFHL Stockholm)
Gillis Hammar, socialförvaltningen
Ann-Christine Hansson,
äldreförvaltningen
Håkan Andersson,
överförmyndarförvaltningen
Veronica Wolgast Karlberg,
avdelningen för stadsövergripande
sociala frågor, socialförvaltningen
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§1
Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande
av föredragningslista

Ordföranden Nils Duwähl (DHR Stockholm) öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
Närvarande ledamöter och tjänstemän presenterar sig.
Rådet godkänner föredragningslistan. Rådet beslutade att § 10
Övrigt med information om förslag till reviderade riktlinjer för
medföljare för semesterresor behandlas innan anmälda ärenden
från socialnämnden och äldrenämnden.

§2
Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Nils Duwähl (DHR Stockholm) och vice ordföranden Lena Huss (HSO/ÅSS), samt ledamoten Håkan Jarmar
(HSO/RSMH Stockholms läns distrikt), får i uppdrag att justera
dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 22 januari 2016.

§3
Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att det gemensamma funktionshinderrådets protokoll
från den 10 december 2015 har justerats den 11 december 2015,
samt att ett tillägg gjorts till protokollet den 14 december, som
justerades samma dag. Inga kvarstående frågor.
Rådets beslut
Det gemensamma funktionshinderrådet beslutade att lägga det
anmälda protokollet med tillägget till handlingarna.

§4
Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport
nummer 13, ”Helhetssyn och tillgänglighet”, avseende
personer med komplexa behov, samt kort om årsrapporten

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
106 64 Stockholm

Ann-Kristin Sandebjer, funktionshinderinspektör på socialförvaltningen, berättade att granskningen omfattar Brommas respektive Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningars myndighetsutövning för personer med komplex problematik. Dessa personer
har som regel flera beviljade insatser från staden. Med utgångspunkt i målgruppens akter har inspektörerna funnit och analyserat
de brister som man hittat, som varit av varierande art. Inspektö-
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rerna konstaterar att verktyg för att säkra myndighetsutövningen
för personer med komplexa behov, med hänsyn till hens intressen, önskemål och resurser samt till exempel barnperspektivet,
behöver utvecklas ytterligare. Det gemensamma funktionshinderrådet framhåller att den höga personalomsättningen bland handläggare påverkar kontakterna mellan denna målgrupp och staden,
något som granskningen också visar. Rådet ställer frågor som
besvaras. Se även rådets uttalande under § 6, ärende 6:8 (ärende
16 på socialnämndens föredragningslista).
Ann-Kristin Sandebjer informerar att inspektörernas årsrapport
för år 2015 sammanställs och behandlas av socialnämnden i februari 2016.
Rådet bjuder in Ann-Kristin Sandebjer till nästa funktionshinderrådsmöte för en föredragning om årsrapporten 2015.
Ordföranden Nils Duwähl tackar Ann-Kristin Sandebjer för den
intressanta föredragningen.

§5
Hemtjänstutredningen – Slutrapport i fas 1

Anders Håkansson, strateg vid äldreförvaltningen, berättar att
svaren från stadsdelsförvaltningarna gällande ersättnings- och
tidsregistreringssystemet inom hemtjänsten har sammanställts i
en rapport. Rapporten läggs till grund för ett förslag på tekniska
förändringar vad gäller till exempel inloggning på systemet och
en säkrare driftsplattform till det nya systemet, som är planerat att
tas i drift den 1 januari 2017. Målbilden med hemtjänstutredningen är att möjliggöra att insatsen hemtjänst beviljas med en ramtid
men också minska administrationen för stadens handläggare och
för utföraren. Det har nu också beslutats att privata utförare av
hemtjänst ska fortsätta upphandlas enligt lag om valfrihetssystem,
LOV.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
106 64 Stockholm

Det gemensamma funktionshinderrådet ställer frågor som besvaras. Äldreförvaltningens ställningstaganden till sitt förslag på nytt
ersättnings- och tidregistreringssystem presenteras för det gemensamma funktionshinderrådet i februari 2016, vid vilket rådet får
möjlighet att tillföra synpunkter och bidra med sin kompetens
inom sakområdet. Ärendet med föreslaget system går därefter ut
på remiss till socialnämnden och stadsdelsnämnderna, därefter
överlämnas ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
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Rådet framhåller att den enskildes direktstyrning av sin insats
inte får begränsas av det nya ersättnings- och tidsregistreringssystemet. Marita Åkersten förtydligar att det är i genomförandeplanen som den enskildes påverkansmöjlighet av insatsen och tid för
utförandet av denna/dessa ska beaktas och inte i ersättnings- och
tidsregistreringssystemet. Detta har dock varit svårt att förmedla
till alla berörda eftersom systemet genererar beräkningsunderlagen för ersättningen till utföraren, vilket medfört att systemet blir
styrande ändå för insatsen/insatserna och utförandet. Det pågår
nu en översyn om det går att justera beräkningsunderlaget så att
det blir mindre detaljerat, vilket är i linje med målsättningen om
att uppnå en helhetssyn vid utförandet av hemtjänstinsatsen.
Rådet bjuder in Anders Håkansson till nästa funktionshinderrådsmöte vid vilket rådet ger sina synpunkter på förslaget på nytt
ersättnings- och tidregistreringssystem.
Ordföranden Nils Duwähl tackar Anders Håkansson för den
intressanta föredragningen.

§6
Ärenden till socialnämnden den 24 januari 2016

1. Socialnämndens föredragningslista.
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
denna.
2. Ärende 5
Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom
Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS,
dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet enligt
LSS,
svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.7.1-811/2015

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
106 64 Stockholm

Uttalande från rådet
Det gemensamma funktionshinderrådet anser att frågan
om dokumentation inom hälso- och sjukvård som utförs
av staden bör utredas vidare. Nuvarande dokument saknar
enligt rådets uppfattning en djupare analys av viktiga
aspekter som till exempel sekretess och konsekvenser av
samordning av olika journalföringssystem. Vidare behövs
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en mer ingående dialog mellan brukarföreträdare och
kommunen.
Det gemensamma funktionshinderrådet önskar en särskild
föredragning i denna fråga vid ett kommande möte.
3. Ärende 10
Kompetensutveckling i Stockholms stad,
svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.7.1-830/2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
Uttalande från rådet
Det gemensamma funktionshinderrådet ställer sig positivt
till att staden satsar på att kompetensutveckla personalen,
bland annat socialsekreterare och biståndsbedömare, vilka
har uppgifter som är av vikt för många personer med
funktionshinder.
4. Ärende 12
Yttrande över revisionsrapport ”Bostäder till personer
med fysisk och psykisk funktionsnedsättning”, nr 6/2015.
Dnr 1.6.1-834/2015
Uttalande från rådet
Det gemensamma funktionshinderrådet framhåller att
rapporten innehåller mycket viktig information, uppgifter
och statistik. Rådet konstaterar vikten av att dessa iakttagelser leder till åtgärder det vill säga att staden går från
ord till handling, gärna med samordning från socialförvaltningen.
Ordföranden Nisse Duwähl (DHR Stockholm) överlämnar ordförandeskapet till vice ordföranden Lena Huss
(HSO/ÅSS) och lämnar sammanträdet.
5. Ärende 13
Verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen.
Dnr 1.5.4-157/2015
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
106 64 Stockholm

Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
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Det gemensamma funktionshinderrådet beslutade att
bjuda in verksamhetschefen för ett samtal om kommunens
ansvar i utförandet av hälso- och sjukvård vid ett kommande möte.
6. Ärende 14
Statistiksystem för individ- och familjeomsorg, IoF, barn
och unga samt vuxna.
Dnr 3.1.3-1047/2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
7. Ärende 15
Förslag på inriktning av forsknings- och utvecklingsmedel, samt fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök, år 2016.
Dnr 3.2.2-871/2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
8. Ärende 16
Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport nummer 13 avseende personer med komplexa behov.
Dnr 3.4.2-388/2015

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
106 64 Stockholm

Uttalande från rådet
Det gemensamma funktionshinderrådet noterar att ärendet
lyfter fram situationen för en grupp som är särskilt utsatt
nämligen personer med komplex problematik. Insatser för
denna grupp ställer särskilda krav på kompetens liksom
personella och finansiella resurser. Rådet ser positivt på
att denna grupp uppmärksammas i särskild ordning.
Granskningen visar att det krävs fördjupad samverkan
mellan olika huvudmän, gemensamma mål samt kompetens hos personalen. Rapporten lyfter fram kravet på
tillgänglighet för att motverka diskriminering och utanförskap. Även stabilitet i personalgruppen är särskilt angelägen före personer med komplex problematik. Kompetensutveckling är ett medel som kan ge ökad kontinuitet. Det
finns behov av förbättringar vad gäller insatser för gruppen. Rapporten är ett viktigt underlag för denna process.
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Rådet konstaterar att ett fåtal personer har fått en samordnad individuell plan, SIP. Detta är en lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting. Givetvis ska gällande
lagstiftning efterlevas och en SIP upprättas för alla som
har rätt till detta.

§7
Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 26 januari
2016

1. Äldrenämndens föredragningslista.
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
2. Ärende 8
Förnyad överenskommelse med landstinget om WebCare,
svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 150-725/2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
3. Ärende 9
Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad,
svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 150-671/2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
4. Ärende 10
Arbetsmarknadsnämndens rapport ”Utvärdering av feriejobb för unga”,
svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 150-761/2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
106 64 Stockholm

Uttalande från rådet
Det gemensamma funktionshinderrådet påpekar vikten av
att unga med funktionshinder också får feriearbete.
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5. Ärende 13
Utvärdering och vidareutveckling av ersättnings- och
tidsregistreringssystemet inom hemtjänsten - slutrapport
Dnr 350-208/2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.
6. Ärende 14
Anmälan av kontorsyttrande angående remissen av Betänkandet 2015:86 ”En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken”, remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 150-664/2015
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av
detta ärende.

§8
Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den
2 februari 2016

Inga ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den
2 februari 2016 har anmälts då de är under beredning.

§9
Anmälningsärenden

Det gemensamma funktionshinderrådet beslutade att lägga
följande ärenden till handlingarna.
Socialnämndens protokoll från sammanträde den 15 december
2015, som justerats dels den 15, dels den 21 december 2015.
Äldrenämndens protokoll från sammanträde den 15 december
2015, som justerats dels den 15, dels den 28 december 2015.
Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträde den 18
december 2015, som justerats den 21 december 2015.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
106 64 Stockholm

Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråds sammanträde den 1 december 2015, som justerats den 8 december 2015.
Lista över inkomna skrivelser till socialnämnden under perioden
den 3 – 23 december 2015.
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Balanslista av den 15 januari 2016.
På balanslistan görs följande tillägg:
bjuda in verksamhetschefen för LSS-hälsan,
bjuda in berörd tjänsteman för en särskild föredragning om
kompetensutveckling i Stockholms stad,
bjuda in berörd tjänsteman för en särskild föredragning om
samordning av olika journalföringssystem mellan olika
huvudmän,
bjuda in företrädare från godmansföreningen för en särskild
föredragning om innehållet i deras utbildning till god man
gällande funktionsnedsättning(-ar) som en god man kan komma i
kontakt med i sitt klientarbete.

§ 10
Övriga frågor

Information om förslag till reviderade riktlinjer för medföljare för
semesterresor. Pia Ehnhage informerar om uppdraget i stadens
budget år 2016 att de inskränkningar som föregående politiska
ledning införde gällande medföljare vid en brukares
semesterresor ska återställas. Möjligheten till detta bistånd
ska fastslås i en av kommunfullmäktige antagen riktlinje, den
följer inte av lagstiftning och eller praxis och prejudikat. Pia
Ehnhage belyser några frågeställningar och lyfter att beslut om
riktlinjerna kommer att vila på nuvarande politiska majoritets
ställningstaganden. Ärendet med förslag till reviderade riktlinjer
för medföljare för semesterresor tas upp på socialnämnden vid
februarisammanträdet.
Ordföranden Nils Duwähl tackar Pia Ehnhage för informationen
och rådet bjuder in henne att komma till nästa sammanträde för
att ge rådet en särskild föredragning om innehållet i förslaget till
reviderad riktlinje.

§ 11
Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Lena Huss (HSO/ÅSS) tackar rådet
och tjänstemännen för de givande diskussionerna och avslutar
sammanträdet.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen

Sammanträdet avslutas kl. 17.05.

106 64 Stockholm

Vid protokollet
Isabelle Vas

