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Tidpunkt: 

2019-09-11 

Klockan: 10.30-12.00 

 

Plats: 

Ragnar Östbergs plan 1 

 

1. Kort genomgång av minnesanteckningar från föregående 

samverkan 

 

2. Nuläge FUB utifrån utveckling kring beslut, avslag och 

överklaganden (punkt 2 och 5 på dagordningen i 

kombination) 

 

FUB uppger att de får fler samtal där enskilda uppger att de 

erhållit ett avslag. Det kan handla om personer som inte haft 

en insats men även de som tidigare beviljats insats och inte 

får det fortsättningsvis.  
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FUB förmedlar upplevelsen av att bedömningarna blivit 

mycket hårdare och lyfter fall där det finns utlåtanden och 

underlag/intyg kring den enskildes funktionsnedsättning och 

behov men som inte bedöms vara tillräckliga för bifall av 

stöd. Utifrån att enskilda, som erhållit stöd, idag blir av med 

stödet trots att situationen inte förändrats gör att man från 

FUB tänker att det handlar om besparingskrav även om det 

inte är uttalat.  

 

FUB beskriver vidare att många anhöriga och företrädare 

känner sig ensamma i systemet och önskar stöd i kontakten 

med myndigheten. Detta förekommer inte bara i Stockholm 

utan känns igen även från andra kommuner. Det ges också 

en bild av att det idag är svårare att få rätt i domstol. 

 

Från staden lyfts att prejudikat ofta behandlas som lag av 

stadsdelarna och att man kan se en glidning mellan lagens 

intentioner och praxis. En förhoppning är att LSS 

utredningen återupprättar intentionen med LSS kring vissa 

delar. Från staden har man idag svårt att följa upp den 

utveckling som beskrivs kring avslag mycket på grund av att 

stadens nuvarande sociala system är begränsat och någon 

statistik inte går att ta fram.    

 

Sedan tidigare har FUB uppmärksammat att enskilda som 

erhåller boende enligt LSS, främst gruppbostad, inte erhåller 

några andra insatser i kombination med boendet till exempel 

kontaktperson.  Man har även fått ta del av brister i 

förhållningssätt till fritid, kost och självbestämmande till 

exempel att man inte kan se på tv när man vill. FUB vill 

lyfta fram problematiken i när den beviljade insatsen inte 

levererar i kombination med att man får avslag på övriga 

insatser.   

 

3. Nuläge socialnämnden och staden 

 

Inom ramen för uppdraget att utvärdera och utveckla den 

nya modellen för ledsagning har tre riktade enkäter gått ut. 

En till stadens utförare, en till stadens beställarenheter 

(funktionsnedsättning och äldreomsorg) och en till enskilda 

med beviljad insats. Stadens handläggare kommer att ta 

kontakt med den enskilde för att följa upp och deltagande är 

frivilligt och anonymt. Enkätundersökningarna genomförs 

under september och svaren sammanställs i en rapport som 

presenteras för nämnd i december.  
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Stadens program för delaktighet ska säkerställa att 

verksamheter agerar och verkar för målgruppen och från 

stadens sida kan man se att det finns mycket att göra och att 

det på vissa delar görs för lite. Idrottsförvaltningen har i 

samverkan med socialförvaltningen i uppdrag att utveckla 

aktiviteter för målgruppen. En del som lyfts är fritid för 

äldre där man nu planerar ett projekt tillsammans med FUB.          

 

FUB framför en önskan om att man i kommande 

förfrågningsunderlag tydligare definierar vad som avses med 

egenvård då egenvård kan kopplas till att man inom boendet 

har rätt att till individuellt anpassad fritid.  

 

Kopplat till fritid nämns att myndigheten för delaktighet har 

uppdraget att kartlägga den enskildes tillgänglighet till 

hjälpmedel för fritidsaktiviteter och insatser på hur en aktiv 

fritid för personer med funktionsnedsättning främjas lokalt 

och regionalt. Kartläggningarna ska visa i vilken 

utsträckning barn, unga och vuxna med 

funktionsnedsättning har tillgång till hjälpmedel eller 

teknikbaserade stöd för fritidsaktiviteter. Myndigheten ska 

också kartlägga insatser som görs lokalt och regionalt för att 

öka tillgängligheten så att fler kan vara aktiva på sin fritid. 

Uppdraget ska redovisas mars 2020.  

 

Stadens boendeplan är på remiss och förväntas ansats. 

Planen syftar till att staden bättre fångar upp behovet och 

bättre möter upp vad som efterfrågas/finns behov av i 

samband med att man bygger nya boenden.  

 

 

 

4. Inkomna frågor 

 

Funktionshinderråden 

Avstämningsmöten sker under september 2019. Där man är i 

processen just nu är samtalen i samverkansanda viktiga. 

Personer från organisationerna och stadens tjänstemän deltar 

i referensgruppsmötena där man öppet pratar om vad som 

fungerar och vad som inte fungerar utifrån de 

frågeställningar som uppkommit. 
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Problembilden som är beskriven från stadens sida och 

organisationerna är ganska samstämmiga och känns igen 

från tidigare rapporter.  

 

Frågor kring roller och mandat, antal råd, instruktionerna 

från KF, arvoderingsfrågan, en representation i råden som 

bättre avspeglar medborgarna (framför allt yngre och 

personer som inte har svensk bakgrund) diskuteras. Tre 

möten är inbokade och kan komma att kompletteras med 

ytterligare ett tillfälle. Syftet med alla samtal är att få en 

gemensam problembild och till viss del även några bra 

förslag på lösningar. Efter detta kommer SLK ta fram ett 

förslag som kommer gå på remissrunda innan något beslut 

tas.  

 

Statligt bidrag till Habiliteringsersättning 

KFs beslut i frågan har skickats till FUB vilket mottogs 

mycket positivt.  SLK kommer att fördela bidraget ut i 

staden i samband med T2 och den nya ersättningen kommer 

finnas i stadens system från och med oktober. Den 

retroaktiva ersättningen till varje enskild kommer att 

hanteras av respektive stadsdelsförvaltning och utbetalas 

före årsskiftet.  

 

 

5. Inkommen frågeställning under mötet 

 

FUB önskar få ta del av hur staden arbetar med övergången 

från särskolan till arbete. Yrkesvägledningen för 

målgruppen beskrivs som minimal, även möjligheten till 

prao och allt fler väljer insatsen daglig verksamhet, en insats 

som kan leda till inlåsning då det inte finns någon tydlig 

koppling till arbetsmarknaden. 

 

 

6. Nästa möte bokas till onsdagen den 12 februari  

kl. 10.30–12.00 i stadshuset.  


