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Nils Duwähl (DHR)
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§1
Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande
av föredragningslista

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) öppnar sammanträdet och
hälsar alla välkomna.
De närvarande presenterar sig.
Rådet godkänner föredragningslistan.

§2
Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordförande Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Håkan Jarmar
(HSO/RSMH Stockholms läns distrikt) utses att justera
protokollet. Protokollet justeras den 24 februari 2017.

§3
Anmälan av protokollsjustering

Det anmäldes att det gemensamma funktionshinderrådets
protokoll daterat den 26 januari 2017 justerats den 27 januari
2017. Inga kvarstående frågor.
Rådets beslut
Rådet beslutar att lägga det anmälda protokollet till handlingarna.
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§4
Socialnämnden

Anmälda ärenden ur socialnämndens föredragningslista till
sammanträdet den 28 februari 2017.
Socialnämndens föredragningslista
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av denna.
Ärende 5 och ärende 6 behandlas tillsammans
Motion (2016:113) om att införa ett lokalt tiggeriförbud i
Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-778/2016
Motion (2016:118) om lokalt tiggeriförbud
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-779/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av ärendena
och instämmer i förvaltningens svar.
Ärende 9
Revidering av socialnämndens delegationsförteckning
Dnr 1.2.2-81/2017
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av ärendet.
Rådet undrar om hyresskulder är vanligt förekommande.
Veronica Wolgast Karlsberg svarar att ärendet är avgränsat till
enheten för hemlösa klienter men att frågan är intressant. Rådet
lyfter att det kan finnas utrymme för en samordning av dessa
ärenden i staden.
Ärende 11
Slutrapport Skolfam 2013-2016
Dnr 3.2–697/2012

Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00

Veronica Wolgast Karlberg informerar att Skolfam nu är en av
förvaltningens driftsverksamheter. Rådet för en diskussion om
vikten av att staden följer upp hur det går för eleverna när de går
ut i arbetslivet. Rådet lyfter att arbetslösheten bland
funktionshinderorganisationernas medlemmar är högre i
jämförelse med övriga stockholmare.
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Ärende 12
Rekvirering och fördelning av utvecklingsmedel för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer
Dnr 1.5.2-71/2017
Veronica Wolgast Karlberg föredrar ärendet och besvarar rådets
frågor. I år har fördelningsnyckeln som används för att fördela
utvecklingsmedlen till stadsdelsnämnderna förfinats och
förvaltningen utarbetar nu tillämpningsanvisningarna. Rådet ber
att få ta del av dessa när de är klara.
Ärende 14
Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår
2016
Dnr 1.5.2-842/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av ärendet.
Rådets uttalande
Rådet noterar att efterfrågan på personligt ombud sjunkit vilket
förklaras med minskat klientantal samt att alternativa stödformer
utökats.
Rådet ställer sig tveksam till att behovet av personligt ombud
verkligen ska ha minskat. Snarare har denna viktiga form av
personligt stöd länge utnyttjats i alltför liten utsträckning.
Rådet vill även uppmärksamma den kommande upphandlingen.
Det är synnerligen viktigt att kraven i upphandlingsunderlaget
utformas på ett sådant sätt att tjänsten utförs med god kvalitet
samt att brukarens intressen och rätt till delaktighet tillvaratas i
utförandet.
Ärende 15
Ansökan om medel för 2017 avseende verksamhet med
personligt ombud
Dnr 3.1.2-17/2017
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av ärendet.
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Ärende 16
Redovisning av statsbidrag 2016
Dnr 1.5.4-274/2016
Veronica Wolgast Karlberg föredrar ärendet och informerar att
hanteringen och fördelningen av dessa medel har varit kantad av
många regler som krockat, juridiskt komplexa frågor som
behövde lösas samt mycket byråkrati. Om nämnden får nya
medel år 2017 finns nu en process för fördelningen av
statsbidraget.
Rådets uttalande
Rådet konstaterar att utbildning genomförts på en rad angelägna
områden. Det finns stort behov av kompetensutveckling på en rad
övriga områden. Några exempel är bedömningar av rätt stöd och
service enligt LSS och SoL för personer med
funktionsnedsättningar eller ohälsa.
Rådet noterar att staden inte lyckats förbruka ens hälften av de
aktuella medlen. Detta återspeglar knappast verkligheten. Det
torde finna omfattande behov av ökad kunskap bland personalen
inom åskilliga områden. I funktionshinderinspektörernas rapport
(ärende 19) efterfrågas kompetensutveckling. Denna information
måste tillvaratas tidigt och användas som grund för bland annat
personalutbildning på olika områden.
Rådet konstaterar att såväl ansökningar som regler för tilldelning
och användning måste utföras på ett smidigare sätt. Det måste
vara enklare att söka medel och att de medel man får kan
användas med större flexibilitet och till viss administration.
Dagens stelbenta hantering och regelverk motverkar i grunden
angelägna och goda intentioner.
Dessutom bör staden ha möjlighet att behålla eventuella icke
förbrukade pengar och föra över dessa till kommande
verksamhetsår.
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Ärende 18
Socialtjänstinspektörernas Årsrapport 2016
Dnr 3.4.1-762/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av ärendet.
Rådets uttalande
Rådet noterar att inspektörerna påtalat långa handläggningstider
liksom delvis sviktande beslutsunderlag. Vidare efterfrågas bättre
samverkan mellan olika förvaltningar. Det är angeläget att dessa
brister uppmärksammas och åtgärder vidtas för att komma till
rätta med problemen.
Ärende 19
Funktionshinderinspektörernas Årsrapport 2016
Dnr 3.4.2-556/2016
Det gemensamma funktionshinderrådet har tagit del av ärendet.
Rådets uttalande
Rådet konstaterar att den enskildes rätt till delaktighet inte
iakttagits i tillräcklig grad inom verksamheterna. Vidare saknas
personligt utformade vårdplaner (så kallad SIP, samordnad
individuell plan), som är en lagstadgad skyldighet om den
enskilde begär det vid all vård, stöd med mera som omfattar flera
huvudmän eller utförare.

§5
Äldrenämnden

Inga ärenden anmäldes. Äldrenämndens nästa sammanträde är
den 21 mars 2017.

§6
Överförmyndarnämnden

Inga ärenden anmäldes. Överförmyndarnämndens nästa
sammanträde är den 9 mars 2017.
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§7
Anmälningsärenden

Det gemensamma funktionshinderrådet beslutar att lägga
följande dokument till handlingarna.










Protokoll från socialnämndens sammanträde den 31
januari 2017; justerat dels den 31 januari 2017, dels den 6
februari 2017
Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 31 januari
2017; justerat dels den 31 januari 2017, dels den 14
februari 2017
Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den
2 februari 2017; justerat dels den 2 februari 2017, dels den
9 februari 2017
Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråds
sammanträde den 6 februari 2017, justerat den 13 februari
2017
Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden
den 24 januari till den 8 februari 2017

§8
Övriga frågor

Rådet har under en längre tid uppmärksammat att staden inte
tillgodoser behovet av stöd för att komma ut i samhället på lika
villkor. Man bryter alltså mot sin egen uttalade ambition om full
delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga.
Rådet efterfrågar en genomgripande inventering av tillgång och
efterfrågan inom stöd och service för personer med
funktionsnedsättningar. Idag är det många som lever i relativ
isolering och ”husarrest” på grund av brist på adekvata insatser.
Alla stockholmare måste ha rätt till goda levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället. Med detta avses delaktighet i alla
avseenden såväl fysiskt som socialt med mera.
Rådets ledamöter har erfarenheter från i stort sett hela
perspektivet av funktionsnedsättningar. På samtliga dessa
områden eller personkretsar har vi iakttagit påtagliga brister vad
avser tillgång till personligt stöd och service.
Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00

SoNs, ÄNs och ÖFNs FH-råd
protokoll 2/2017
23 februari 2017
Sida 9 (9)

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) informerar om att
socialförvaltningen bjudit in ordföranden och vice ordföranden i
stadsdelsförvaltningarnas funktionshinderråd och det
gemensamma funktionshinderrådet till en halvdag tillsammans
den 10 mars 2017. Syftet är att stärka och utveckla samarbetet
mellan funktionshinderråden och förvaltningarna.
Funktionshinderinspektörerna kommer till rådets sammanträde
den 23 mars 2017 för att informera om sin årsrapport.
Socialtjänstinspektörerna bjuds in att komma till rådet under
våren 2017 för att informera om sitt uppdrag och sin årsrapport.
Ledamoten Gunnar Sandström (SRF) anmäler att han inte kan
komma till rådets sammanträde den 23 mars 2017.

§9
Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) tackar de medverkande för
givande och intressanta diskussioner.
Sammanträdet avslutas kl. 15.10

Vid protokollet
Isabelle Vas

Socialförvaltningen
106 64 Stockholm
Växel: 08-508 25 00

