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Minnesanteckningar från 
referensgruppsmötet den 22 september 
2022 

Närvarande 

Magdalena Kydd, Autism- och Aspergerföreningen 

Stefan Fagerström, FUB Stockholm 

Sandra Lindquist, Funktionsrätt Stockholms stad 

Elsa Brunemalm, Stockholms Dövas Förening 

Hanna Rossetti & Anna Ljungquist, Socialförvaltningen 

Inledning + föregående anteckningar 

Hanna inledde mötet med att konstatera att det var roligt att kunna 

ses fysiskt för första gången på flera år. Efter en presentationsrunda 

gick vi igenom föregående minnesanteckningar.  

 Tillgänglighet på skyddade boenden 

Socialförvaltningen informerade om att staden inte har några 

upphandlade skyddade boenden. Däremot finns det fyra 

boenden som drivs i egen regi. Vid kontakt med en utredare på 

Socialförvaltningen som jobbar mycket med frågor inom 

området våld i nära relation framkom att det är möjligt för 

boendena att ta emot personer med funktionsnedsättningar. 

Lokalerna är anpassade och i de fall det finns språkliga 

begränsningar använder man sig av tolkar. En funktions-

nedsättning ska inte utgöra hinder för en placering i ett skyddat 

boende. Stockholms Dövas föreningen informerade om att det 

finns ett skyddat boende för teckenspråkiga. Boendet drivs av 

NKJT (Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk).  

 På tal om Stockholm  

Funktionsrätt Stockholms stad tog upp att de anser att det svar de 

fått kring det minskade antalet nummer av ljudmagasinet På tal 

om Stockholm inte är tillräckligt uttömmande. Organisationen 

vill att staden visar prov på vad de har gjort på webben för att 

kompensera för det minskade antalet utgåvor av ljudmagasinet. 

Socialförvaltningen åtog sig att ta frågan vidare till beställaren av 

ljudmagasinet.  
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Lägesrapport från organisationerna  

 Autism- och Aspergerföreningen 

Föreningen informerade om att medlemsaktiviteterna börjar dra 

igång igen, stöd- och samtalsträffarna har kommit igång 

ordentligt. Vidare övergår fler och fler aktiviteter från att vara 

digitala till att äga rum fysiskt.  

I samband med valet var Autism- och Aspergerföreningen aktiv 

på flera sätt, framförallt kring rätten till skola.  

Föreningen tog upp att boenden som drivs på entreprenad är 

exkluderade från den kompetenshöjande satsning som staden nu 

gör i samband med införandet av yrkestitulatur. Föreningen 

undrar om dessa kan få inkluderas i de utbildningsinsatser som 

ges då personalen ofta finns kvar i stadens verksamheter över tid. 

Avslutningsvis informerade Autism- och Aspergerföreningen om 

att de samarbetar med FUB och Attention i många frågor som rör 

deras målgrupp.  

 FUB Stockholm 

FUB Stockholm berättade att den ideella föreningen 

Clownmedicin har fått pengar från Allmänna arvsfonden för att 

utveckla sin verksamhet för äldre personer med IF. FUB har, som 

ett led i detta arbete, fått i uppdrag att förse dem med en 

utbildning kring IF.  

FUB Stockholm uppgav att de har haft svårt att få medlemmarna 

att återvända till deras aktiviteter efter Coronapandemin. 

Organisationen har som önskemål att staden uppmuntrar grupp- 

och servicebostäderna att motivera de boende att åka iväg på 

aktiviteter som anordnas för målgruppen.  

Det framkom att FUB Stockholm får samtal från personer som 

vill ha rättsligt stöd. Flera uttrycker ett missnöje över att det inte 

fungerar som sig bör i stadens boenden. Det kan handla om att 

man som anhörig/god man upplever en dålig relation till 

personalen i gruppbostaden eller att man upplever att man inte får 

den information som man önskar. Det har även framkommit 

information om att gemensamhetsutrymmen är låsta. FUB 

Stockholm har även fått information om att anhöriga/gode män 

upplever att samarbetet med LSS-handläggaren inte alltid 

fungerar bra. Anhöriga upplever sig motarbetade och att LSS-

handläggaren står på boendets sida om anhöriga framför 

klagomål på boendet.  
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 Funktionsrätt Stockholms stad 

Organisationen anordnade en valdebatt på Kulturhuset den 7 

september. Tyvärr fick de inte dit någon teckenspråkstolk vilket 

var ett stort avbräck. Debatten löpte dock på och den ska 

transkriberas och tillgängliggöras för alla grupper. Debatten 

leddes av en bra moderator och Funktionsrätt Stockholms stad 

tror att de kan arbeta vidare utifrån det som kom fram under 

diskussionerna.  

Organisationen har beviljats pengar från Allmänna arvsfonden till 

Antologiprojektet. Tanken med projektet, som löper över tre år, 

är att utveckla en metod för att samla ihop berättelser från 

medlemmarna kring deras erfarenheter från Coronapandemin.   

Funktionsrätt Stockholms stad har tillsammans med Ramböll 

tagit fram en utredning kring Coronapandemins påverkan på 

tillgängligenhet för de som tillhör socialpsykiatrins 

verksamhetsområde. Utredningen visar att det behövs mer 

kunskap för att förstå huruvida insatserna möter behovet som 

finns inom staden. Ramböll kan inte utifrån undersökningen 

konstatera huruvida de beviljade insatserna motsvarar 

målgruppens behov eller inte.  

Avslutningsvis tog organisationen upp att de fokuserar mycket på 

avsaknaden av statistik kring bifalls- och avslagsbeslut avseende 

LSS-insatser. Organisationen jobbar på att få till ett 

budgetuppdrag kring att ta fram avslagsstatistik i nästa års 

budget.  

 Stockholms Dövas förening  

Föreningen är en stor förening som har funnits i många år. Den 

tillhandahåller bland annat aktiviteter och medlemsvård för sina 

medlemmar.  

Stockholms Dövas förening jobbar med ett tvåårigt projekt kring 

äldrefrågor, bland annat gällande teckenspråkiga boenden. 

Föreningen upplever att det finns en frustration bland 

medlemmarna med anledning av att det saknas boenden för 

målgruppen.  

Föreningen framförde att de upplevde stora problem i samband 

med valet, bland annat med båsen där valsedlarna skulle förvaras. 

Stockholms Dövas förening önskar nu en dialog med 

Valnämnden för att följa upp vad som inte fungerade så bra i 

samband med valet. Trots att Valnämnden hade gått ut med 

information innan valet blev det ändå förvirrat i själva vallokalen 

anser föreningen.  
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Inkomna diskussionspunkter inför och under 
mötet 

 Uppdrag: Teckenspråkets juridiska status 

Socialförvaltningen informerade om att kommunstyrelsen i år har 

i uppdrag att i samråd med socialnämnden inrätta en 

övergripande funktion och skapa samordningsvinster mellan 

stadens förvaltningar vad gäller utveckling och främjande av det 

svenska teckenspråket i staden. Uppdraget leds av strategen Heidi 

Englund och funktionshindersombudsmannen Astrid Thornberg 

på SLK. Heidi och Astrid har inom ramen för uppdraget besökt 

några andra städer för att få kunskap om hur man har inrättat 

liknande funktioner där. Den information som socialförvaltningen 

har i nuläget är att det här är en angelägen funktion och att 

återkoppling kring hur detta ska genomföras kommer att ges till 

intresseorganisationerna i andra forum än det här.  

 Aktiviteter för de över 65 år 

Autism- och Aspergerföreningen lyfte frågan kring huruvida det i 

staden finns någon organiserad aktivitet för personer som på 

grund av ålder inte längre får delta på daglig verksamhet. Dessa 

personer tenderar ofta att bli väldigt ensamma på grund av att de 

saknar anhörig (föräldrar).  

Referensgruppens upplevelse är att de som är över 67 år i de 

flesta fall får avslag på sin ansökan om daglig verksamhet. Tiden 

innan dess är ofta fylld av oro för dessa personer eftersom de inte 

vet hur det blir framöver med sysselsättning och dylikt. 

Referensgruppen anser att dessa individer borde få vara kvar i 

den dagliga verksamheten om staden inte kan tillhandahålla något 

annat alternativ som möter behovet. Aktiviteter i boendet kan inte 

ersätta en sysselsättning som ligger utanför vilket gör att den 

enskilde ofta blir isolerad.  

Socialförvaltningen redogjorde för att stadens riktlinjer möjliggör 

individuella bedömningar vilket öppnar upp för att låta enskilda 

individer vara kvar på daglig verksamhet även efter det att hen 

fyllt 67 år om hen har behov av det  

Socialförvaltningen åtog sig att undersöka om det finns 

verksamheter i staden som vänder sig till personer över 67 år och 

återkomma i frågan.   

 Problematisk skolfrånvaro 

Funktionsrätt Stockholms stad uppgav att problematisk 

skolfrånvaro är överrepresenterad bland deras målgrupp. 

Organisationen vill därför att det kommer någon till 

referensgruppens möte för att informera om de skolsociala 
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teamen samt hur arbetet med dessa fortlöper. Funktionsrätt 

Stockholms stad önskar svar på hur man gör det bättre för deras 

grupper i skolan?  

 Riktat stöd 

FUB framförde önskemål om att bli kallade till ett möte med den 

enhet som har hand om föreningsstöd. Organisationen önskar få 

lite mer information kring vilka stöd som finns samt hur man 

ansöker om dessa.  

Information från socialförvaltningen 

 Introduktionsutbildning för nyanställda biståndshandläggare  

Socialförvaltningen redogjorde för den utbildning som erbjuds till 

nyanställda handläggare i staden. Det finns dels en övergripande 

utbildning som erbjuds till alla nyanställda oavsett 

verksamhetsområde, dels en utbildning som vänder sig till nya 

handläggare inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning. 

Den senare utbildningen är indelad i fyra olika block och det är 

möjligt för den enskilde att välja vilka block hen vill delta i. De 

olika blocken innehåller information om stadens riktlinjer, 

barnrättsperspektivet, handläggningsprocessen, 

utredningsinstrumentet DUR, våld i nära relation, stadens 

resursfördelningssystem, valfrihetssystemet samt Plattform 

Socialtjänst. Ett block består av en juridisk genomgång som hålls 

av social- och skoljuridiska enheten. Ämnen som tas upp i 

genomgången är bland annat biståndshandläggarens roll och 

ansvar, sekretess, personkretsbedömningar och förvaltningslagen.    

 Arbetet med att motverka välfärdsbrott  

Socialförvaltningen berättade om arbetet med att motverka 

välfärdsbrott. Socialförvaltningen och juridiska avdelningen 

arbetar för närvarande med att ta fram förslag på riktlinjer och 

information till stadsdelsförvaltningarna som de kan använda i 

arbetet med att upptäcka och hantera felaktiga utbetalningar inom 

personlig assistans. Idag saknas det gemensamma rutiner för hur 

detta arbete kan utformas och genomföras. Socialförvaltningen 

och juridiska avdelningen ser bland annat över vilka befogenheter 

och rättsliga förutsättningar som kommunen har att kontrollera 

och utreda felaktiga utbetalningar inom assistansen.  

Utgångspunkten i det här arbetet är att det är viktigt att tydliggöra 

att flesta assistansanordnare är seriösa och att de allra flesta 

personer som beviljas personlig assistans har det stödbehov som 

de uppger samtidigt som det förekommer oseriösa anordnare och 

fusk inom den personliga assistansen. Utgångspunkten måste vara 

att brott och fusk inte är det som är det vanliga samtidigt som det 

är viktigt att hitta fungerande rutiner för att upptäcka och 
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motverka oegentligheter. Det får dock inte leda till att man 

misstänkliggör alla som har personlig assistans. Tanken är att 

lägga fokus på att det blir rätt från början och att vi har 

kontrollsystem som används på rätt sätt med respekt för den 

enskildes integritet. Vi tror också att det är viktigt att enskilda och 

företrädare får tydlig information om skyldigheter och rättigheter 

kopplat till personlig assistans ex att man kan blir 

återbetalningsskyldig men också information om 

bidragsbrottslagen.  

Mötets deltagare framförde att det blir svårt att sprida information 

till enskilda utan att de känner sig misstänkliggjorda. De undrade 

även om det finns fog för att misstänka att det förekommer fusk? 

Socialförvaltningen informerade om att vi inte vet mycket kring 

förekomsten i Stockholms stad i dagsläget eftersom staden saknar 

rutiner och vägledning för att upptäcka och anmäla fusk.  

 

Socialförvaltningen efterfrågade input kring hur vi skulle kunna 

gå tillväga för att sprida informationen. Det förslogs att 

informationen skulle kunna spridas på olika sätt och i olika forum 

då olika målgrupper tar till sig information på olika sätt. Vidare 

ansåg gruppen att det är viktigt att informationen sprids till alla 

som erhåller insatsen för att inte någon ska känna sig utpekad. 

Avslutningsvis framförde referensgruppen att den gärna vill få 

möjlighet att tycka till om det materialet som tas fram.  

Övrig kortfattad information  

Socialförvaltningen informerade kort om hur arbetet fortlöper i 

avvaktan på kommunfullmäktiges första möte på den nya 

mandatperioden vilket äger rum den 17 oktober. Fram till dess att 

den nya majoriteten presenterar sitt budgetförslag, preliminärt 

den 16 november, jobbar vi vidare med våra löpande 

arbetsuppgifter samt pågående budgetuppdrag. Budgetuppdragen 

löper vanligtvis på ett år, ibland förlängs uppdragen med vissa 

justeringar. Ibland övergår vissa uppdrag till att bli en permanent 

uppgift för socialförvaltningen att jobba med.  

Nästa möte  

Förslag på datum kommer att skickas ut till mötets deltagare. 

Avslutning 

Mötet avslutades.  


