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Minnesanteckningar från möte med 
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Närvarande var:  

Stefan Fagerström (FUB),  

Sandra Lindkvist (SRF),   

Marita Skoog Jacobson (Autism & Aspergerföreningen),  

Henrik Sundqvist (Stockholms Dövas Förening),  

Sebastian Nikula (DHR Stockholm) 

Ingela Jacobsson (FSDB Stockholm) 

Hanna Rossetti och Anna Colliander (Socialförvaltningen) 

Priscilla och Emma från Stockholmstolkarna 

 

1. Inledning och föregående anteckningar 

Föregående mötesanteckningar kommenterades; 

- Socialförvaltningen har tagit upp frågan från SRF på 

chefsnätverket för biträdande enhetschefer, avseende 

medlemmar som får avslag på ansökan om utökad 

ledsagartid för att kunna delta på utbildning för 

funktionshinderråden. Chefsnätverket kände inte till att 

ansökningar om utökad ledsagning från medlemmar i 

funktionshinderråd inkommit. Alla ansökningar bedöms 

individuellt. 

 

Kommentar; SRF- Det är få ansökningar och inte konstigt 

att cheferna inte har kännedom om dem. Det är dock ett 

demokratiproblem för staden. SRF uppmanar Stockholm 

stad att ordna egna ledsagare för ändamålet. 

Socialförvaltningen tar med SRFs uppmaning. 

 

- Socialförvaltningen kommenterar förra mötets 

information om Esset. Projektets styrgrupp har fattat 

beslut om att Esset inte ska fortsätta i sin nuvarande 

form. Projektet kommer att övergå till en modernisering 

av befintliga sociala system. 

 

2. Information från socialförvaltningen 

- För att öka fokus på funktionshinderfrågor har en ny 

enhet startats inom avdelningen för stadsövergripande 
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sociala frågor, Socialförvaltningen.  Den nya enheten 

heter Kompetenscenter funktionshinder och består av 

utredare inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri, 

Bedömnings- och förmedlingsgruppen samt Forum 

Carpe. 

 

- Information om socialförvaltningens budgetuppdrag 

2021. 12 uppdrag rör bostad med särskild service; 

• Enhetlig definition av tillgänglig bostad- ett av 

uppdragen som socialförvaltningen deltar i 

tillsammans med bostadsbolagen, 

äldreförvaltningen och bostadsförmedlingen 

handlar om att tillgänglighetsmärka bostäder i de 

kommunala bostadsbolagen och göra dem 

sökbara hos bostadsförmedlingen.  

 

Kommentar; SRF- Viktigt med talande hiss, ledstråk och 

punktskrift. 

 

• Konsekvenser av att myndighets- och 

kostnadsansvar inte byter stadsdelsnämnd- idag 

byter personer som flyttar till bostad med 

särskild service i annan stadsdel även 

stadsdelsförvaltning. Uppdraget utreder 

möjligheter och konsekvenser om ansvaret 

stannar kvar i beslutande stadsdel. 

 

Kommentar; FUB- konstigt att inte tillhöra den 

stadsdelsförvaltning där man bor. Långt till sin 

biståndshandläggare. 

 

• Intensifiera arbetet med implementeringen av de 

reviderade riktlinjerna för ledsagning och 

ledsagarservice. Socialförvaltningen och 

äldreförvaltningen bjuder in stadens 

biståndshandläggare till informationsträff om 

riktlinjerna. Äldreförvaltningen och 

socialförvaltningen har tagit fram en 

informationsfolder om ledsagning och 

ledsagarservice som visades för mötet. 

Foldern skickas till referensgruppen i digital 

form. 
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- Information om arbetet med socialtjänstrapporten. 

 

Kommentar; FUB -framför att referensgruppen vill vara 

med och påverka socialtjänstrapporten i ett tidigt skede. 

 

Socialtjänstrapporten läggs som punkt på nästa 

referensgruppsmöte för fortsatt dialog avseende innehåll 

i kommande rapporter.  

 

- Covid 19. Låg andel smittade inom stadens grupp och 

servicebostäder. Daglig verksamhet har god planering 

och försöker anpassa sina verksamheter för att inte vara 

för många i samma arbetsgrupp. Provtagning sker vid 

minsta symptom och snabba åtgärder sätts in om någon 

insjuknar. 

 

- Nuläget kring vaccinationsplanering.  

Vaccinationsplaneringen sker utifrån Region Stockholms 

organisation för husläkarmottagningar. Finns skillnader i 

planering beroende på vilken stadsdel man bor i. 

 

- Stockholms stad använder sig av skype för digitala 

möten. Skype är dock inte ett bra verktyg när det gäller 

tillgänglighet för tolkanvändare. Viktigt att detta lyfts 

och tas med i anteckningarna.  

 

3. Lägesrapport från organisationerna 

Stockholms Dövas Förening 

Erbjuder digitala aktiviteter för medlemmarna så som 

föreläsningar, fika. Det är dock svårt att nå alla i målgruppen 

digitalt, exempelvis äldre eller personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar. Bevakar att målgruppen får ta del av 

samhällsinformation.  Försöker samtidigt genomföra det 

ordinarie arbetet. Målgruppen är spridd i staden och länet. 

Ser svårigheter i samband med insatser då handläggare och 

personal ofta ser till en viss diagnos. Detta blir problem när 

det gäller stöd med kommunikation, om hänsyn inte tas till 

att den enskilde behöver stöd med kommunikation i 

samband med insatsen kan hen inte tillgodogöra sig 

insatsen. Tex om ingen i personalen kan teckenspråk så 

fungerar inte kommunikationen för våra medlemmar. Detta 

kan vara ett problem på boenden men även i förskolor, 

skolor.  
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Autism & Aspergerföreningen 

Det mesta sker nu digitalt. Anordnar sociala fritidsaktiviteter 

och träffgrupper digitalt vilket fungerar bra. Har till och med 

fått fler deltagare och startat upp nya grupper. Har tyvärr 

ännu inte kunnat nyttja nya lokalerna till följd av pandemin. 

Har fått bidrag för en stödperson som ska kunna vara 

enskilda behjälplig med att tex förbereda inför möten med 

handläggare, Försäkringskassa etc.  

 

FUB  

Har inte haft möjlighet att ställa om till digitalt på samma 

sätt som andra. Det saknas stöd, brist på kompetens hos 

personal i ex boenden men även stöd som ges till personer 

som bor i ordinärt boende. Saknas även tillgång till wifi i 

många verksamheter. Staden bör se över detta, det är bra att 

det finns som ett budgetuppdrag.  Det är svårt med alla 

direktiv, restriktioner och rekommendationer, svårt att veta 

hur man kan anordna aktiviteter för medlemmarna på ett 

säkert sätt och vad som är ok. Har behövt ställa in aktiviteter 

då det inte känns säkert.  FUB har det senaste året haft 

kontakt med personal på boenden i staden som uppger att de 

inte vill ha institutionslika arbetskläder. Hur ser staden på 

detta? Det framgår av socialstyrelsens handbok att kläderna 

inte behöver se ut på ett visst sätt. Har fått exempel på bilder 

med kläder som har stadens logga och namn på stadsdel.  

 

SRF 

Årsmötet kommer att hållas digitalt. Använder oftast 

telefonkonferenser, sällan skype eller zoom, detta är endast 

vid möten med externa samverkansparter. Bra med utökning 

av flexibiliteten, hoppas nu på förlängning av denna. Önskar 

förtydligande om varför man dragit ner på taltidningen På 

tal om Stockholm. Har fått information om att omfattningen 

drogs ned på grund av att hemsidan skulle förbättras. Önskar 

veta vad det är som förbättrats och varför man sänkt takten?  

 

Vad hände med uppdraget att utreda Laholmsmodellen? 

 

4. Tid för nästa referensgrupp: Onsdag 29 september 14-16 

 


