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1. Kort genomgång av minnesanteckningarna från föregående 

samverkan september 2019. 

  

2. Nuläge FUB 

 

FUB beskriver ett fortsatt högt antal medlemmar som 

uppger att de fått avslag och/eller att insatserna inte 

fungerar. 

 

Organisationen håller på att ser över sin funktion och 

vilket stöd man bistå med då frågor ofta är komplexa och 
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kräver juridisk kunskap. Många frågor rör boenden och 

upplevelsen av att boendet inte fungerar. Ett exempel 

som lyfts är bland annat upplevelsen av att personalens 

schema styr när och om man erhåller stöd.  

 

Den ofta ekonomiskt utmanande situationen för 

målgruppen då många har en låg inkomst. Krister lyfter 

fram hur man höjt taket för pensioner och även 

bostadstillägget för äldre men att inte några åtgärder 

gjorts för de med sjuk- och aktivitetsersättning.  

 

Organisationen ser mycket positivt på att staden fortsatt 

ansöker om stadsbidraget gällande 

habiliteringsersättning.   

 

Vidare fortsätter arbetet med att skapa aktiviteter för en 

meningsfull fritid och olika deltagande i projekt.  

 

 

3. Nuläge socialförvaltningen och staden 

 

Budgetuppdragen för 2020 är sedan tidigare utdelade 

och Astrid återkommer med en sammanställning av 

verksamhetsberättelsen för 2019 till FUB.   

 

Det finns uppdrag riktat mot arbetsmarknad och FUB 

uppmärksammar vikten av rätten till sysselsättning i 

avvaktan på att man bli aktuell för ett arbete. Även 

risken att hamna mellan stolarna vid övergången från en 

praktik till arbete nämns som något som bör beaktas och 

förhindras då effekterna kan bli svåra att hantera.  

 

Staden följer frågan i antal personer om erhåller 

ekonomiskt bistånd. Försäkringskassans tidigare 

genomförda kvalitetssäkring i handläggningen ledde till 

att flera fick avslag på aktivitetsersättningen och har 

gjort att målgruppen ökat inom ekonomiskt bistånd.  

 

Gällande aktivitetsersättning är det en lagstiftningsfråga 

som behöver ses över och det krävas en lagändring för 

förändring i beviljade av ersättningen i förhållande till 

idag där många får avslag.   

 

Pia ska träffa arbetsmarknadsförvaltningen för en ev. 

funkisplattform och kommer även hålla en utbildning för 
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de som arbetar på Jobbtorg Stockholm om målgruppen. 

Ett medskick från FUB är att uppmärksamma på 

skillnader inom målgruppen där personer med 

intellektuell funktionsnedsättning och 

autismspektrumstörning ofta har olika behov. 

 

 

 

4. Inkomna frågor 

- Statistik för antal ansökningar och avslag för de olika 

LSS insatserna. 

 

Stadens nya sociala system heter Esset. Esset kommer 

att ha stöd för analys och uppföljning, vilket är en viktig 

aspekt som projektet beaktar när det nya systemet nu 

byggs. Önskemål om att kunna ta fram statistik för antal 

ansökningar och avslag har lyfts fram till det pågående 

arbetet.  

 

FUB framför en förfrågan om stadens möjlighet att göra 

en studie på en eller två stadsdelsförvaltningar där man 

följer antal ansökningar, vad man ansöker om samt  

avslag respektive bifall alt delvis avslag. Om möjlighet 

gärna över en 5 års period. 

 

Som komplement till ovan lyfts även fram att om möjligt 

följa hur många aktuella beslut som vid omprövning 

eller nyprövning leder till avslag. 

 

 

- Kommunstyrelsens förslag KS 2019/1280 om 

anhöriganställningar ledsagar och assistansservice 

 

FUB vill uppmärksamma att man anser att ärendets 

innehåll går åt fel håll och att den kvalitén som beskrivs 

inte kan säkras i och med dessa anställningsformer inte 

har lagligt stöd. Ett IVO beslut rörande Östersunds 

kommun nämns.  

 

Staden har inte uppmärksammat beslutet från IVO 

tidigare och är tacksamma att det kommit till kännedom.  

 

En översyn om eventuellt behov av justering eller tillägg 

i nuvarande förslag kommer göras av 

stadsledningskontoret.    
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5. Återkoppling från översynen av funktionshindersrådens 

organisation – besök av Veronica Carstorp Wolgast   

 

Presentation och förslag på ny organisation med 

utgångpunkten att representationen eller sammansättningen 

av råden ska spegla staden. 

 

 

6. Nästa samverkan sker onsdagen den 16 september kl. 10.30-

12.00 i stadshuset.  

 

 

 

. 

 


