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Förslag till beslut ärende 15 angående Grindstugan
Vi yrkar avslag till 15. Nämndinitiativ angående att utöka Grindstugans
tilldelade medel för 2021 till förmån för eget förslag:
Vi föreslår en breddad verksamhet för Grindstugan.
Grindstugan är en viktig knytpunkt för personer som i vanliga fall vill ha så lite som möjligt
med myndigheter att göra, många av dom har samsjuklighet (fysiskt/psykiskt/beroende).
Detta försvårar socialtjänstens möjligheter att hjälpa då det krävs rätt mycket för att en
myndighet ska få gå in med insatser utan att personen själv ber om hjälp. Vår tanke om
lösning på detta är att låta personligt ombud åka till Grindstugan regelbundet, gärna en
timme en gång i veckan eller varannan vecka, för att etablera kontakt och för att hjälpa
besökarna genom att informera om rättigheter/möjligheter och att söka/få den hjälp dom har
rätt/möjlighet till. Enligt kontakt på KSON finns det inga direkta hinder för detta så det är
genomförbart. Eftersom den här tjänsten håller på att upphandlas är detta något som bör
göras omgående. Vi skulle dessutom vilja göra ett medskick till upphandlingen så att även
personer med NPF och social utsatthet även fortsättningsvis kan få hjälp även om tjänsten
vanligtvis riktar sig enbart till personer med psykiska funktionshinder.
Vidare ska ekonomin självklart räknas upp efter behovet.
Ett annat förslag vi skulle vilja lyfta är att ta reda på kostnaderna för att göra det möjligt att
dela ut matlådor till besökarna och gärna uppvärmningsmöjligheter. VI är medvetna om att
det är för dyrt att fixa i ordning Grindstugan enligt riktlinjerna för livsmedelshantering men
finns det en annan väg? Exempelvis att matlådorna levereras till köket på ROS och att
möjlighet att värma maten i mikro finns på Grindstugan. Då kan exempelvis företag/skolor
leverera matlådorna dit, eller så kan någon få arbetsträna som bud och köra runt och hämta
upp matlådorna. Det finns massor av möjliga lösningar om vi bara börjar söka.
Lösningarna ska inte vara helt omöjliga, det måste gå att hitta en lösning om man
verkligen vill!
Förslag
1. Uppräkning av pengar baserat på det faktiska antalet besökare
2. Personligt ombud som besöker.
3. Se över hur vi skulle kunna dela ut matlådor till besökarna.
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