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Minnesanteckningar 

Kallade: 

Referensgruppen funktionsnedsättning  

 

Tidpunkt: 

Kl. 14-16 

Torsdagen den 20 februari 

 

Plats: 

Lokal: Sunne 

Storforsplan 36, Farsta 

 

Närvarande: Marita Skoog Jacobson (Autism & asperger förbundet), 

Sandra Lindquist(SRF), Stefan Fagerström, FUB, Lena Huss (HSO) 

Anna Colliander, Astrid Thornberg och Marie Haesert socialförvaltningen 

 

Anmält frånvaro; Henrik Sundkvist(SDF), Berit Andersson (SRF) 

Ingela Jacobsson(FSDB)Stockholm, Sebastian Nikula (DHR Stockholm), 

Ulrika Pohl Andersson(FUB) 

 

1. Inledning + föregående anteckningar  

           Referensgruppen är ett information- och dialogtillfälle    

           mellan socialförvaltningen och        

           intresseorganisationerna inom funktionsnedsättning.              

           Referensgruppen träffas två gånger per år i februari         

           och september. 

           

           Genomgång av föregående anteckningar då Monica             

           från avdelningen juridik och upphandling besökte förra   

           mötet. 

           

          Dagens hade besök av Marie Haerset som                

          arbetar inom området våld i nära relationer och     

          hedersrelaterat våld. 
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2. Lägesrapport från organisationerna 

Sandra- Synskadades riksförbund 

Kurser i samarbete med ABF har kommit i gång för terminen 

för medlemmar och icke medlemmar. 

Exempel på kurser är engelska, korsord, korgflätning, 

stickning, sömnad, matlagning. 

Ser fram emot svara på remisserna- fri ledsagning och 

delaktighet. 

 

Årssmöte 26/3 samma ordförande kommer att föreslås.     

Det går bra för föreningen och tilltro finns  att fler medlemmar 

kommer att ansluta. Just nu arbetar man med en kampanj för 

heminstruktörer-syn och hörselinstruktörer och har 

samverkansmöte med sparkcykelföretagen. 

 

Stefan- FUB 

Stor oro hos medlemmarna för minskning av tidigare 

beviljade insatser och vid nyansökningar i hela landet, inte 

bara i Stockholm stad. 

Verksamheten inom FUB går bra. Man har ett årshjul med 

löpande verksamheter och tillkommande event. Exempelvis 

läger för cykling som är ett 3 års projekt(inne på år 2 nu) 

Var femte-sjätte lär sig cykla, men alla ser ändå vinster av att 

vara med. Lägret vänder sig till unga mellan 8-13 år. 

 

FUB har samverkansmöte med staden enligt 17§ LSS som 

FUB initierat(2ggr/år) 

På mötet träffas FUB, socialförvaltningen, ordförande i 

funkrådet på stadsledningskontoret och 

funktionshindersombudsmannen. 

 

På senaste mötet pratade man bland annat om hur staden 

arbetar med att få personer från dagligverksamhet till arbete. 

FUB kan stötta men kommer inte starta nytt projekt inom det 

området. Exempel på hur staden arbetar med att öka antal 

personer i arbete;  

• OSA/Bron/Iwork,  

• Integrationspakten- sammanslutning Buissnes Sthlm, 

Stockholms företagsgrupper, 

Arbetsmarknadsförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen 

 

Öppethus St Göransgatan1 gång/månaden fredag häng. 
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Marita- Autism och Aspergerföreningen 

Ser åtstramningen av beslut om insatser i hela landet vilket är 

oroväckande. 

Okunskap inom socialtjänsten BoU om autism vid 

orosanmälningar och tvångsomhändertagna barn.  

Föreningen har fått vara med och neutralisera socialtjänstens 

bedömning och medverka vid SIP. 

Skolsociala team och föreningen har samarbete och 

informerar om funktionsnedsättningen. Arbetar bland annat 

för att hemmasittare ska stärka sin skolgång och trivseln i 

skolan. Jan Jönsson prioriterar frågan och pengar kommit till 

skolsociala team. Skolsociala team efterfrågas istället för 

höjdskolpeng. 

 

Lena Huss- HSO 

Ångestföreningen/RSMH ser hög andel samsjuklighet. 

Stockholm har gett pengar till ungdomsverksamhet för 

åldrarna 18-30. 

Föreningen får fler och fler medlemmar som är allt yngre, 

vilket är oroväckande. 

Föreningen har öppethus en gång/vecka på St Göransgatan 

78 från klockan 18 och medlemmarna får stanna så länge de 

behöver. För den som vill erbjuds mat och samvaro. 

Föreningen erbjuder även exponeringsträning, lära att tala 

inför andra på låg nivå. För medlemmar i RSMH är 

ledsagning svårt att få beviljat. 

Socioekonomiska situationen svår för medlemmarna. Klarar 

inte de motprestationer som socialtjänsten kräver. Upplever 

utanförskap. Arbetsmarknadsinsatser behövs för målgruppen.  

 

 

3. Information från socialförvaltningen  

 

Marie Haesert berättar om relationsvåldscentrum och 

relationsvåldsteam.  

Marie arbetar med att ta fram informationsmaterial och delar 

ut informationsfoldrar som är under arbete. 

En folder ska tas fram för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, mötet ger Marie feedback på 

föreslagen text och pictobilder. 

Fler folder finns hos Marie, det går bra att kontakta Marie för 

feedback på informationsfoldrarna eller om föreningarna vill 

ha fler foldrar. 

marie.haesert@stockholm.se 

 

mailto:marie.haesert@stockholm.se
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Flexiblare ledsagning och ledsagarservice – vad sa  

utvärderingen och vilka vägar kan användas att göra        

insatsen mer känd.  

Astrid informerar om genomförd utvärdering. 

404 kvinnor och 225 män deltog i utvärderingen 

Inom funktionsnedsättning svarade 285 och inom 

äldreomsorgen 344 personer. Det framkom bland annat att; 

• Enskilda upplever att insatsen är värdefull och att de 

kan använda insatsen utifrån sina önskemål 

• Kännedomen om möjligheten att använda insatsen 

och omkostnadsersättning flexibelt är ganska låg 

• Kännedomen om möjligheten att ansöka om en mer 

kostsam aktivitet är mycket låg  

 

Socialförvaltningen arbetar för att göra 

omkostnadsersättningen och möjligheten att använda 

ledsagning och ledsagarservice mer känt genom; 

• Informationsbroschyr 

• Information och dialog på nätverk 

• Informationsdialoger 

• Introduktionsutbildningar 

 

Se bifogade bilder 

 

Socialförvaltningens budgetuppdrag inom 

verksamhetsområdet funktionsnedsättning presenterades,  

Se bifogade bilder. 

 

Kort presentation av socialtjänstrapporten 2019 

Rapporten bifogas 

 

Inkomna frågor 

Fråga från Autism och Aspergerföreningen 

 

Fråga 

• Medlemmar får avslag på utökad ledsagning för att 

kunna delta på funktionshinderrådens utbildningsdagar 

och kan därför inte medverka. Vad tänker staden om 

detta? 

Exempelvis FUB beviljas extra färdtjänst till möten. 

 

Svar 

Socialförvaltningen kommer lyfta frågan på 

chefnätverk 
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Fråga 

• En gruppbostad enligt SoL i Spånga –Tensta 

stadsdelsförvaltning behöver evakuera boende, men 

erbjuder ej nytt boende. 

 

Svar 

Socialförvaltningen undersökte frågan något och det 

rör sig om ett boende inom socialpsykiatrin där 

stadsdelen i samråd med placerade stadsdelarna ser 

över möjligheten till lösningar.  

 

 

4. Nästa möte 24/9 kl 14:00-16:00 

 

Referensgruppen vill gärna att socialförvaltningen 

använder medlemsföreningarna även mellan mötena. 

 

 

5. Avslutning  


