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Referensgruppen funktionsnedsättning 

Lokal: Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Sunne 

Tid och dag: Den 21 februari 2019, Farsta 

   

Närvarande: Stefan Fagerholm (FUB), Berit Andersson och 

Sandra Lindkvist  (SRF), Wanda Scherdin (HSO), Marita Skoog 

Jacobson (Autism & Asperger föreningen) Jessica Lundkvist och 

Astrid Thornberg, socialförvaltningen 

Inledning och föregående anteckningar 

Minnesanteckningarna från förra mötestillfället läggs till 

handlingarna.  

 

Astrid stämmer av med mötesdeltagarna vilket datum som passar 

bäst att ha höstens möte- mötet enas om att datumet för höstens 

möte blir den 5 september. 

 

Lägesrapport från organisationerna 

 

Autism & Asperger Föreningen 

Arbetet senaste tiden har främst fokuserat kring den egna 

verksamheten. Föreningen har träffat nätverk med utvecklingsledare 

inom LSS och från äldreomsorgen.  

 

FUB 

85 procent av medlemmarna är beviljade insatsen daglig 

verksamhet och gruppbostad. I LSS utredningen nämns väldigt lite 

om dessa insatser vilket FUB är missnöjda med. I övrigt är det 

många bra tankar som lyfts i utredningen, det är tråkigt att 

slutsatsen blev så fel.  

 

Hur följer staden upp att beslutet om att WiFi uppkoppling ska ingå 

i insatsen daglig verksamhet? Som det är nu så är det många som 

har problem med nätverksuppkoppling i verksamheterna, man 

”kastas ur nätverket” kort efter att man kopplat upp sig.  
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Socialförvaltningens juridik- och upphandlingsenhet ansvarar för att 

följa upp verksamheter inom LSS som ingår i LOV, stadsdelarna 

ansvarar själva för att följa upp de egna verksamheterna.  

I samband med att förfrågningsunderlaget/ uppdragsdirektivet 

revideras och det kommer att ställas krav att de dagliga 

verksamheterna ska ha tillgång till internetuppkoppling så kommer 

detta vara en del som följs upp vid verksamhetsuppföljningen.  

 

Vilka konsekvenser blir det då daglig verksamhet inte beviljas till 

personer som är äldre än 67 år?  

 

Astrid berättar att av de som hade insatsen daglig verksamhet under 

år 2018 var 74 personer 67 år eller äldre. Stadsdelarna ansvarar för 

att se över andra alternativ för de personer som inte längre har 

daglig verksamhet. Socialförvaltningen har tagit fram en broschyr 

med förslag på aktiviteter och träffpunkter riktade till denna 

målgrupp. Broschyren skickas ut i PDF-format i samband med 

minnesanteckningarna. 

 

HSO 

Några medlemsföreningar har fått sänkta bidrag med anledning av 

att staden inte anser att de bedriver social verksamhet. Detta sker ej 

i dialog tyvärr. Ytterst handlar det om en definitionsfråga om vad 

social verksamhet innebär. Reumatikerföreningens bidrag kommer 

att fasas ut. HSO har försökt att ha dialog med enheten för 

föreningsstöd (socialförvaltningen) men det har inte varit 

lyckosamt. Förra året var det nära att stamningsföreningen fick sitt 

bidrag sänkt men som tur var lyckades det stoppas.  

 

Ett uppföljningsärende lyfts, det handlar om varför staden tar ut 

hyra för gemensamhetsutrymmen. Detta har diskuterats under flera 

år men inget tydligt svar har levererats från stadens sida i denna 

fråga. Har det gjorts någon utredning i denna fråga? Olika 

stadsdelar hanterar detta olika.  

Frågan skickas in till Astrid som undersöker om frågan kan 

förmedlas vidare för besvarande.   

 

Det har blivit vanligare att personer som inte längre har rätt till 

aktivitetsersättning får avslag på ansökan om sjukersättning. 

Personerna blir då tvungna att söka socialbidrag. Hur agerar staden i 

denna fråga?  

Målgruppen har uppmärksammats och staden behöver hitta 

samverksam kring detta med Försäkringskassan. Som det ser ut idag 

sker lösningar individuellt i de enskilda fallen. 
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SRF 

Fokus efter valet har varit att tillsätta platser i funktionshinderråden, 

detta har fungerat bra.  

Arbetsbeskrivningen för syn och hörselinstruktioner ses över. Det 

nu gällande beskrivningen behöver uppdateras.  

Stadsrevisionen har gett svidande kritik kring att det ej gjorts någon 

lägesanalys kring hur funktionshinderperspektivet ska hanteras 

kopplat till information/ tillgänglighet. Som det ser ut idag är 

samhällsinformation inte kognitiv tillgänglig. 

Information från socialförvaltningen 

Till minnesanteckningarna bifogas de olika budgetuppdragen som 

socialförvaltningen arbetar med under 2019 inom 

funktionshinderområdet. Kopplat till varje uppdrag finns en 

ansvarig strateg/utredare.  

Den nya modellen för ledsagning kommer att följas upp under 

2019. En enkät planeras att skickas ut till brukarna för att följa upp 

hur de tycker att modellen fungerat i praktiken. Socialförvaltningen 

kommer att se över om flexibiliteten i nyttjandet av 

omkostnadsersättningen lett till att nyttjandet har ökat. 

SRF menar att det är för tidigt att gå ut med en enkät till brukarna, 

att socialförvaltningen borde vänta med detta.  

 

Med anledning av uppdraget socialförvaltningen har att utveckla 

hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättning 

frågar Jessica om det finns förslag på aktiviteter som anordnas som 

föreningarna vill att socialförvaltningen sprider. Hör gärna av er till 

Jessica med förslag: 

jessica.lundkvist@stockholm.se 

 

Nästa möte och övrigt  

Nästa möte genomförs den 5 september kl. 14-16 

Adress: Storforsplan 36  

Lokal: Sunne 
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