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§18:62

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

§18:63

Fastställande av dagordning
Punkten Överenskommelse psykisk hälsa utgår på grund av sjukdom.
Dagordningen fastställs för övrigt enligt förslaget.
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§18:64

Val av justerare
Nina Miskovsky utses att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§18:65

Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna

§18:66

Teckenspråkiga korttidsplatser
Rådet har under 2017 i brev uppmärksammat Örgryte Härlandas
äldreboendeplanering och Västra Göteborg på behovet av teckenspråkiga
korttidsplatser för äldre döva. Förvaltningarna svarade att det saknades
efterfrågan på sådana platser. Rådet förtydligade med stöd av äldrevägledaren
vid social resursförvaltnings bedömning av sakläget att behoven trots allt
finns även om de inte är kända i äldreomsorgen.
Pia Johansson Söderqvist, områdeschef/äldreboendesamordningen, beskriver
verksamhetens uppdrag som bland annat innebär att samordna och medverka i
planering av äldreboenden och korttidsplatser. De 10 teckenspråkiga
äldreboendeplatserna vid Åkerhus är inte alltid fullbelagda och efterfrågan på
teckenspråkiga korttidsplatser är mycket låg alternativt saknas helt.
Herbert Månsson hänvisar till rådets brev och äldrevägledarens beskrivning
av det dubbla osynliggörandet av målgruppen som bottnar i
biståndshandläggarnas bristande förståelse av funktionsnedsättningen
konsekvenser och äldre dövas behov. I kombination med målgruppens
bristande förtroende för och kunskap om det hörande samhället och
obenägenhet att efterfråga stöd skapas en ond cirkel. Det borde vara självklart
att utnyttja den teckenspråkiga kompetens som staden har på Åkerhus samt i
äldrevägledaren.
Annika Lindström infogar att det inte bara är rätten till kommunikation med
personal som ska tillgodoses utan att det också handlar om dövas möjlighet att
kommunicera med varandra.
Marie Rosberg, äldrevägledare, uppfattar att biståndshandläggare tenderar att
fatta beslut utifrån de resurser som finns i större utsträckning än efter behov.
Det finns behov av teckenspråkiga korttidsplatser och 2 – 3 gånger per år blir
döva placerade på korttidsplatser för hörande där personal saknar
teckenspråkskompetens.
Ordföranden avslutar med att säga att rådet, med kompetensstöd, behöver
överlägga om hur det går att ta frågan vidare.

§18:67

Remiss riktlinje för föreningsbidrag
Förslaget om nya riktlinjer för föreningsstöd har sänts till rådet för hjälp med
vidare distribution till intresseorganisationer. Arbetsutskottet har
vidarebefordrat remissen till Funktionsrätt Göteborg som i sin tur sprider till
medlemsföreningar, FUB, unga rörelsehindrade samt Unga med
Synnedsättning. Rådet har möjlighet att också besvara remissen. Remisstiden
är förlängd till 2018-11-30. Vid rådets nästkommande möte i oktober tas
frågan upp om det finns anledning för rådet att ha synpunkter.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, protokoll

2(3)

§18:68

Ansökningar om utvecklingsmedel
Bräcke Diakoni ansöker om 115 000 kronor för kostnader för föreläsningsdag
för att utforska begreppet ”medberoende” och om detta kan relateras till
anhöriga till personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.
Rådet uppfattar att begreppet ”medberoende” är starkt kopplat till
missbruksberoende och att det i förhållande till funktionsnedsättning blir gravt
missledande. Psykisk ohälsa är inte ett missbruk eller beroende.

Beslut

Rådet avstyrker ansökan.
Föreningen Att vara anhörig ansöker om 80 500 kronor för att genomföra
”Vägra skuld – att vara anhörig”- ett event för att synliggöra barn och unga
som är anhöriga till personer med psykisk och fysisk ohälsa, missbruk eller
annan dysfunktionell familjeproblematik. Syftet är bland annat att synliggöra
behov och frågeställningar hos barn och unga kring anhörighet och förebygga
psykisk ohälsa hos desamma. Primär målgrupp är barn och unga, sekundär
målgrupp är vuxna i t ex förskola/skola. Målsättningen är att skapa större
förståelse och att bidra till att öka tillgängligheten till stöd och
kommunikation. Eventet omfattar föreställningen ”Inte ens doften av fuktig
asfalt skulle kunna få mig att känna något nu”, en föreläsning av och med
föreningen Maskrosbarn samt efterföljande panelsamtal med Tommy Ivarsson
(skapare av Jontefonden) som moderator. Samtalsgrupper för primära
målgruppen startas i samband med eventet. Samverkansparter är bl a Sensus,
Brewhouse, Anhörigföreningen, NSPH och föreningen Maskrosbarn.

Beslut

Rådet tillstyrker ansökan.

§18:69

Överenskommelse om psykisk hälsa
Punkten utgår.

§18:70

Anmälningsärenden
Antecknas protokollet.

§18:71

Övriga frågor
- Herbert Månsson föreslår att rådet bereder frågan om den teckenspråkiga
hemtjänsten i samband med överläggningen rörande korttidsplatserna.
- Monica Gullmajsdotter har erfarit att möbleringen i en röstlokal medfört
brister i sekretessen. Trots påtalad brist åtgärdades inte denna.
Ordföranden föreslår att rådet tar upp frågan om klagomålshanteringen
och hur rådet kan reagera vid kommande sammanträde.

§18:72

Mötets avslutning
Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras …/…

…/…

Lena Hasselgren

Ingrid Andreae
ordförande

Nina Miskovsky
justerare
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