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§18:50

Mötets öppnande och presentationsrunda
Ordföranden hälsar ledamöter och adjungerade välkomna samt förklarar mötet
öppnat. Presentationsrunda.

§18:51

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt förslaget.

§18:52

Val av justerare
Monica Gullmajsdotter utses att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§18:53

Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna

§18:54

Information om hantering av budgetuppdrag
Rådet har tagit initiativ till dagens information om hur tre budgetuppdrag
inom funktionshinderområdet tas om hand:
- Utredning om hur unga i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs
Stads ordinarie fritidsverksamhet.
Emilia Åman och Lena Risfelt från Stadsledningskontoret/SLK, avdelningen
stadsutveckling samt Karin Wallquist/SLK, avdelningen individ- och
familjeomsorg och funktionshinder, beskriver avgränsningar och tänkt
tillvägagångssätt samt efterfrågar inspel och personer som kan ingå i
referensgrupp för uppdraget.
Rådets ledamöter välkomnar utredningen och pekar på många olika saker som
bidrar till svårigheter att delta i det ordinarie utbudet såsom brist på kunskap
och möjlighet att bygga förtroendefulla relationer, för få ledare/assistenter och
brister som rör vägen till och från aktiviteter. Trots att önskan är inkludering
ser sig föreningarna nödsakade att driva fritidsverksamhet anpassade för olika
målgrupper. Saknas helt fritidsverksamhet för teckenspråkiga döva och för
dem som har astma/allergi.
- Rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.
Louise Odengard, t f avdelningschef avdelningen individ- och familjeomsorg
och funktionshinder stadsledningskontoret, säger att omfattningen av
målgruppen personer med funktionsnedsättning gjort att SLK tvingats föreslå
avgränsningar. Mot bakgrund av tidigare forskning och kartläggning samt bl a
det pågående arbetet inom Jämlikt Göteborg föreslår SLK att uppdraget
avgränsas till barn och unga och deras anhöriga. Förslaget är nu bordlagt i
kommunstyrelsen.
Rådets ledamöter förstår behovet av avgränsningar och att det är viktigt att
belysa livsvillkoren för barn och unga men samtidigt är det många vuxna som
inte har det bra vilket bl a brukarstöden rapporterat om.
- Utredning om hur människor med funktionsnedsättning och/eller deras
vårdnadshavare ska kunna få kontaktpersoner som samordnar de kommunala
insatserna och bistår i kontakten med andra myndigheter.
Ingela Johansson, verksamhetschef område Funktionsstöd/social
resursförvaltning beskriver tänkt upplägg för uppdraget med stöd av lotsarna
Eva Dornerus och Lisa Andreasson, social resursförvaltning. Då begreppet
kontaktperson är en insats enligt lagstiftning tolkas uppdraget syfta på
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koordinatorfunktion för tidsbegränsade uppdrag i komplexa situationer.
Utredningen behöver belysa funktionens tänkta uppgifter, kompetens och
placering samt förhållande till övrig profession. Brukarrepresentation i arbetet
efterfrågas.
Rådets ledamöter hänvisar till de erfarenheter som finns hos
brukarstödsverksamheterna och på psykiatrisidan. En koordinatorfunktion
skulle kunna stärka kompetensen och handleda socialsekreterare i arbetet med
komplexa ärenden.
§18:55

Yttrande över Fotgängarprogrammet
Ett förslag till yttrande har varit utsänt med kallelsen till dagens möte.

Beslut

Rådet beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

§18:56

Information från Arbetsförmedlingen
Georg Hohner, avdelningschef, Danna Singborn, SIUS-konsulent och Bengt
Johansson berättar om de möjligheter Arbetsförmedlingen kan erbjuda via
framför allt SIUS (Särskild stödperson för Introduktions- och
Uppföljningsstöd).

§18:57

Förslag på förändring av beräkningsunderlaget för garantibeloppet
De föreslagna förändringarna i Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i
bostad med särskild service enligt LSS som ska behandlas i kommunstyrelsen
den 13 juni innebär i korthet att beräkningsgrunden ändras så att 50%, istället
för nuvarande 100%, av habiliteringsersättning räknas som inkomst vid
beräkning av garantibelopp. Det innebär att en person som bor i bostad med
särskild service och som deltar i daglig verksamhet får behålla höjningen av
habiliteringsersättningen.
Annika Lindström tolkar ledamöternas protester och säger att målgruppen har
väldigt dålig ekonomi då ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemet är
låga och att rådet anser att habiliteringsersättningen inte alls ska räknas som
inkomst.

§18:58

Referensgrupp skola i den nya organisationen
Annika Lindström redogör för senaste mötet med referensgruppen.
Grundskole- och förskoleförvaltningen kommer att ansvara för ett fortsatt
samråd och att vara sammankallande för gruppen där även
stadsledningskontoret kommer ingå. Behovet av ett särskilt samråd kring
elever med rörelsehinder är framfört och mottaget.
Dennis Bokedal efterfrågar kompetens i skolan kring allergier och specialkost.

§18:59

Anmälningsärenden
Antecknas protokollet.
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§18:60

Övriga frågor
Rådet utser Annika Lindström, Ippsepp Meyer och Herbert Månsson att vara
rådets representanter i referensgruppen för social resursförvaltnings uppdrag
att utreda kontaktpersoner, eller koordinatorer, för personer med
funktionsnedsättning.

§18:61

Mötets avslutning
Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras …/…

…/…

Lena Hasselgren

Ingrid Andreae

Monica Gullmajsdotter

ordförande

justerare
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