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1. Kort genomgång av minnesanteckningar från juni 2018. 

 

2. FUB deltar i det intressepolitiska arbetet tillsammans med 

det nationella förbundet och Funktionsrätt Sverige och följer 

utvecklingen inom området.   

 

De har fått signaler från medlemmar att det finns en 

osäkerhet kring hur utredningens nya förslag på insatser och 

tillika rättigheter kommer att generera för den enskilde.  

    

Riksförbundet har gått igenom det omfattande materialet 

och juristerna har tittat på förslaget. Företrädarna verkar ha 

skilda uppfattning om vad punkt 63 i programmet och FUB 

hoppas kunna få vara en instans vid remissgången. 
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Vikten av att belysa och höja kompetensen inom området 

saknas i förslaget och hade varit välkommet, Danmark lyfts 

som ett gott exempel vilka har en riktad högskoleutbildning 

inom området.   

 

En reflektion från FUB är att det hade varit önskvärt med en  

modernisering av insatsen DV betydligt än vad som 

framkom i förslaget. Den nya insatsen boendestöd ses som 

positiv och boendefrågan tycker har flera bra delar även om 

det krävs förtydliganden kring till exempel fritiden där FUB 

lyfter att man idag, i större utsträckning mot tidigare, är 

hänvisad till gruppaktiviteter och att kombinerade insatser 

inte beviljas till den enskilde.  

 

FUB har stort fokus på vikten av fritid och anordnar fortsatt 

fritidsaktiviteter som till exempel danser och kryssningar. 

Man uppmärksammar att många inte har så mycket att göra, 

främst sommartid och försöker nu utvidga befintliga 

aktiviteter och skapa nya i olika samverkansformer.  

 

Projektet "Jag Kan cykla" som FUB leder och finansieras av 

arvsfonden erbjuder plats för 30 personer i sommar. Med 
projektet vill FUB Stockholm erbjuda möjligheten till att 
lära sig cykla tvåhjuling och att få uppleva frihetskänslan 
av att susa fram på cykel. Målgruppen är 8-13år men man 

har man uppmärksammat att efterfrågan finns hos flera som 

är något äldre (runt 15 år).  

 

3. Aktuella budgetuppdrag inom verksamhetsområdet 

funktionsnedsättning samt ansvarig utredare för respektive 

uppdrag bifogas till minnesanteckningarna.  

 

Implementeringsarbetet med Stadens program för 

tillgänglighet och delaktighet fortsätter i samverkan med 

stadens verksamheter och funktionshindersråd, men också 

med MFD och länsstyrelsen som följer arbetet. 

Funktionshindersperspektivet och skrivningar från 

programmets fokusområden har förts in i stadens budget. Ett 

kompletterande stödmaterial med förslag på aktiviteter och 

nämndspecifika indikatorer togs fram hösten 2018 och 

skickades ut till alla nämnder och bolagsstyrelser samtidigt 

med budgetanvisningarna. Programmet finns med på 

introduktionsutbildningen för stadens nyanställda och det 
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genomförs även andra utbildningar, nätverk, workshops i 

olika verksamheter i staden. 

 

4. Statistik och utveckling av insatser enligt LSS 

Socialförvaltningen upprättar årligen Socialtjänstrapporten, 

som ska ge en samlad bild av stadens socialtjänst och dess 

utveckling inom de myndighetsutövande 

verksamhetsområdena och där funktionsnedsättning har ett 

kapitel.  

 

I rapporten presenteras bland annat antal verkställda beslut 

över insatserna enligt LSS och över en fyra års period. 

Ökningen finns främst inom insatserna boende och daglig 

verksamhet.  

 

Statistiken som presenteras baseras på föregående års 

uppgifter vilka hämtas från stadens sociala system. Vissa 

uppgifter är inte möjliga att hämta då systemet har 

begränsningar.  

 

I staden pågår arbetet av moderniseringen av sociala system, 

vilket följs av roteln. Behovet av bättre statistik är 

uppmärksammats och förslag på vad som är önskvärt tas 

gärna emot.  FUB nämner vid mötet antal beslut samt antal 

avslag uppdelat på de olika insatserna samt utredningstid 

och om möjligt väntetid på boende.  

 

Boenden, beslut, tillgång, byggnation  

Det sker ett aktivt arbete med hur staden kan arbeta med att 

möta upp behovet av bostäder med särskild service. En 

boendeplan har arbetats fram där underlaget bygger på 

regionernas inkomna svar och syftar till att få en 

helhetsöverblick i staden.  Planen kommer vara ett ärende i 

majnämnden.  

 

I oktober 2018 fanns 1580 verkställda beslut om bostad med 

särskild 9§9 och under kvartal fyra samma år rapporterades 

61 ej verkställda beslut.  

 

I januari 2018 fanns 32 planerade projekt inom tidsspannet 

2018-2021. Projekten omfattar 19 gruppbostäder med totalt 

120 lägenheter. Efter 2021 tillkommer 31 enheter med 

gruppbostäder och servicebostäder om totalt 232 lägenheter. 
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Dagliga verksamheter, utveckling, egen regi – 

upphandling samt insatsen över 67 år 

179 verksamheter inom LOV idag, regi varierar. Möjlighet 

att ingå i LOV sker löpande och förfrågningsunderlag och 

uppdragsbeskrivningar anger krav på verksamheterna. För 

staden görs detta av vår juridik- och upphandlingsenhet. En 

beskrivning av hur fördelningen ser ut mellan de olika 

aktörerna återfinns i socialtjänstrapporten som kommer att 

skickas till deltagarna så snart den är beslutad.   

 

FUB lyfter att fler idag får avslag på sjukersättning och 

bedöms stå till arbetsmarknaden förfogande och vikten av 

att dessa inte hamnar i ett tomrum. Staden förtydligar att 

inkomst inte är en grund för att erhålla daglig verksamhet.  

 

Staden driver även en verksamhet som heter IWork och som 

riktar sig till personer som tillhör LSS och som kan få eller 

har fått daglig verksamhet. Verksamhetens uppdrag är att 

stötta människor som vill och tror sig ha förmåga att klara 

av ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden också ska 

kunna få stöd och hjälp att få det. IWork har funnits i 5 år 

Verksamheten utökades 2017 och blev under 2018 en av 

arbetsmarknadsförvaltningen ordinarie målgrupper. 

 

Det finns fortsatt personer över 67 som erhåller DV och ett 

uppdrag att ser över vad som kan erbjudas målgruppen. En 

folder tagits fram och delas ut på mötet.  

 

Den ekonomiska utsatthet som finns inom gruppen vuxna 

personer med intellektuell funktionsnedsättning lyfts i 

anslutning till diskussionen kring rätt till daglig 

verksamhet/arbete samt stadens möjlighet att ansöka om 

stimulansmedel för en höjning av nuvarande 

habiliteringsersättning.  I FUB:s uppdaterade rapport 

"Fångad i fattigdom?", beskrivs situationen för gruppen, 

länk till rapporten bifogas minnesanteckningarna.  

 

 

Digitalisering i staden, wifi i boenden och dagliga 

verksamheter 

Det framkommer att tillgång på wifi inte finns i tillräcklig 

utsträckning. Tillgången till gemensamma utrymmen skiljer 

sig och FUB lyfter önskan om att erhålla tillgången i 

hemmet och inte hänvisas till gemensamma utrymmen. På 
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DV beskrivs att man får tillgång till så kallade gästnätverk, 

vilket leder till att man ”kastas ut” efter en viss tid.  

 

Både i tillgänglighetsprogrammet och i stadens 

förfrågningsunderlag samt uppdragsbeskrivningar framgår 

tydligt vad som avses och likaså krav på uppföljning att 

detta uppfylls. Frågan bör fortsatt följas.  

 

 

Budget inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning 

Budget 2019 har tagits fram på samma vis som tidigare år, 

och fördelats till stadsdelsnämnderna med antalet 

prestationer som huvudsaklig faktor. Sent i budgetprocessen 

gjordes en effektivisering utöver den ursprungliga generella 

effektiviseringen, vilket belastade det fasta anslaget. 

Budgeten ökade totalt sett och består huvudsakligen av 

schablonhöjningar och volymökningar.  

 

Ett medskick från Eva, kopplat till effekter av nuvarande 

utjämningssystem, ges i form av två publicerade artiklar: 

 

Hultkrantz, L., Värja, E., & Larsson-Tholén, S. (2018). 

Political and economic determinants of expenditure on day 

services for persons with intellectual disabilities or autism. 

European Journal of Social Work, 21(2), 207-221. 

doi:10.1080/13691457.2017.1286295 

 

Värja, E., Larsson Tholén, S., & Hultkrantz, L. (2017). 

Analysis of cost and quality indicators of day activity 

service programmes in Sweden. Scandinavian Journal of 

Disability Research, 19(4), 347-361. 

doi:10.1080/15017419.2016.1264466 

 

 

5. Nästa möte bokas till onsdagen den 11 september kl.10.30-

12.00 i stadshuset.  


