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Referensgruppen funktionsnedsättning 

Lokal: Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Sunne 

Tid och dag: Den 5 september 2019, klockan 14.00 -16.00 

   

Närvarande: 

Torbjörn Docke (FUB), Lasse Åsberg (HSO – Stockholm), Marita 

Skoog Jacobson (Autism & asperger förbundet), Sandra Lindquist 

& Berit Andersson (SRF), Monica Prabhakar & Astrid Thornberg 

Socialförvaltningen. 

 

Sekreterare: Natalia Bielinska, praktikant på socialförvaltningen 

 

 

Inledning och föregående anteckningar 
Minnesanteckningar från förra mötestillfället läggs till 

handlingarna.  

 

 

Lägesrapport från organisationerna  

 

Autism & asperger förbundet  

Från föreningen upplever man att fler överklagar beslut och önskar 

juridiskt hjälp och att man följer med de till exempel i möte med 

socialtjänsten och arbetsförmedlingen, där begränsning i resurser 

gör att de inte alltid har möjlighet.  

 

Kunskapen kring Asperger är låg, vilket ses som ett problem. Ett 

gott exempel att försöka öka kunskapen är Järva autism nätverk där 

flera aktörer samarbetar, i dialogforum, för att sprida kunskap om 

autism. Det har genomförts ett i Rinkeby och ett Husby. Fokus 

ligger på socioekonomiskt utsatta områden, men man planerar även 

att genomföra detta inom andra delar av staden.   
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FUB 

FUB är glada över höjningen av habiliteringsersättningen. 

Målgruppen har ofta en mycket svår ekonomisk situation där till 

exempel publikationen ”fångad i fattigdom” beskriver att ca 4 000 

– 6 000 saknas i kronor per månad för vissa och höjningen är därför 

extra välkomnad.  

 

FUB har stort fokus på fritiden för målgruppen och genomför olika 

aktiviteter under året.  

 

Att vara behjälplig i hantering av överklaganden som Marita nämnt 

känns igen och då ofta i samråd med anhöriga eller företrädare.  

 

Diskussion pågår kring begreppen utvecklingsstörning och 

intellektuell funktionsnedsättning. Idag har man inom FUB 

Stockholm sagt att man behåller båda begreppen och använder 

dessa parallellt. När det gäller begreppet ”funktionsvariation” anser 

man att det inte riktigt passar in.  

 

Aktivistveckan kommer lanseras och genomföras under vecka 39 

som är ett resultat från mängden avslag har ökat de senaste och ett 

där man har valt sex teman som berör FUB:s prioriterade områden 

bland annat hälsa och rätten till boende. 

 

När det gäller avslag och statistik skiljer den inte på delavslag och 

avslag. För att kunna föra en djupare diskussion är det viktigt att det 

framöver ses över hur man kan få ett bättre underlag.   

 

HSO 

Gruppen informeras om att nya ordförande är Anna Kvarnström och 

att stort fokus är arbetet med funktionshinderråden där det nu pågår 

en översyn inför framtida arbete. Intresset är stort vilket ses som 

positivt där representanter från de olika råden deltagit på dialoger i 

stadshuset och uppföljning är tänkt att ske under oktober månad. 

Man har även gjort en ansökan till allmänna arvsfonden om hur 

man vill förändra konstellationen inom råden.  

 

Inom HSO har man återkommande blivit varse om problematiken 

med elsparkcyklar och följer den frågan.  
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SRF  

Inom SRF meddelar att Kaj Nordqvist är ny ordförande. 

 

De nya riktlinjerna vad som gäller ledsagningen som börjat gälla 

från 1 juli 2018 är fortfarande inte implementerade i många 

stadsdelar. I rapporter från SRF’s medlemmar framgår det att en del 

av stadsdelarna inte alls följer de nya riktlinjerna utan följer gammal 

inarbetad praxis. Istället för att utnyttja riktlinjerna till fullo väljer 

stadsdelarna att avslå ansökningar. Den politiska ledningen måste 

agera och kräva att förvaltningen håller sig till de av 

kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna.  

 

Från SRFs har man också deltagit i dialogmöten kring 

funktionshindersråden och ser arbetet som något positivt. 

 

Taltidningen ”På tal om Stockholm” har staden sedan tidigare 

beslutat att dra ner i antal utgivningar och från SRFs sidan upplevs 

denna neddragning bidra till att flera medlemmar känt sig isolerade 

då färre utgåvor innebär längre uppehåll mellan utgivningarna.  

 

SRF lyfter att man från politikens sida sagt att man ska satsa på 

webben och ”det moderna” istället för att ha kvar 

”tilläggsinformation i taltidningarna”. Tilläggsinformation kallas 

den information som är för synskadade personer svår att hitta själv 

annars. SRF menar att det kan vara en avgörande faktor till att 

uppnå delaktighet, och många känner sig ledsna och ensamma av 

den neddragningen. SRF vill uppmärksamma att det står tydligt i 

stadens delaktighetsprogram att personer med funktionsnedsättning 

ska kunna få information på jämlika villkor som andra och 

ifrågasätter hur staden ska kunna leva upp till det löftet.  

 

Socialborgarrådet Jan Jönsson har varit och besökt förbundet där 

man lyft problematiken. Man upplever att det var ett positivt möte 

och hoppas att kunna få vara en del i kommande arbete och beslut 

som berör målgruppen.  

 

SRF vill göra medskicket att man upplever att, efter man fyllt 65 år 

är man enligt Stockholms stad sätt att se det inte längre 

funktionshindrad utan bara äldre. Detta resulterar i att gruppen med 

funktionshinder helt osynliggörs i dokument som ska bidra till insyn 

och transparens, exempelvis i Äldrenämnden årsrapport.  
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Information från Socialförvaltningen  

 

Utifrån budgetuppdraget att socialnämnden ska i samråd med 

stadsdelsnämnderna utvärdera den nya modellen för ledsagning och 

utreda ytterligare möjligheter till utveckling av modellen har tre 

riktade enkäter upprättast. En för besvarande av enskilda, en till 

stadens beställarenheter och en till stadens utförare. Svarsperioden 

är september och de inkomna svaren kommer sammanställas i en 

rapport och presenteras för nämnd i december.  

 

Arbetet med hälsofrämjande insatser för personer med 

funktionsnedsättning skall utvecklas, detta gäller både LSS och SoL 

insatser. Under hösten 2019 kommer de dialogmöten som 

socialförvaltningen genomför ha fokus på just hälsa. Information- 

och dialogforum är riktat till utförare i egen regi eller LOV inom 

insatserna bostad med särskild service för barn och vuxna, daglig 

verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Det finns även ett 

forum för utförare av ledsagning där höstens möte bland annat 

kommer innehålla uppföljning och utvärdering av den nya modellen 

för ledsagning.  

 

Information ges om årets brukarundersökning och resultat från 

2018. SKL’s nationella brukarundersökningen är planerad att 

genomföras 2 september – 31 oktober.  Stockholm deltar med 

Grupp- och service bostad och daglig verksamhet.  

 

Det finns flera regeringsuppdrag som är kopplat aktivitetsersättning 

och sjukersättning. Ett av dem handlar om att förbättra stödet till 

unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Arbetet 

kommer följas av socialförvaltningen.  

 

Mötet har besök av Monica Prabhakar som arbetar på avdelningen 

för juridisk- och upphandling samt föreningsstöd. Monica berättar 

om upphandlingsarbetet och de kravställningar så kallade 

förfrågningsunderlag som man tar fram. Länkar till alla underlag 

bifogas i mailet till gruppen. Medskick från gruppen är att 

förtydliga kring vad som skall erhållas när det gäller whifi och även 

att kunskapsnivån behöver säkras upp mer.  

 

Nästa möte och övrigt 

Dag och tid: torsdagen den 20 februari klockan 14.00–16.00  

Adress: Storforsplan 36, Farsta 

Lokal: Sunne  


