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Minnesanteckningar samverkan med FUB i 
enlighet med LSS 15 § 7 

Närvarande:  

Martin Hansson, förtroendevald 

David Ekstrand, borgarrådssekreterare 

Veronica Wolgast Carstorp, biträdande förvaltningschef 

socialförvaltningen 

Sara Pernold, enhetschef socialförvaltningen  

Hanna Rossetti, utredare socialförvaltningen 

Astrid Thornberg, funktionshindersombudsman   

Torbjörn Dacke, ordförande FUB 

Stefan Fagerström, verksamhetschef FUB 

Krister Ekberg, styrelseledamot FUB 

Malin Tjernell Prioset, styrelseledamot FUB  

 

Tidpunkt: 

2022-02-02 

Klockan: 10.30 - 12.00 

 

Plats: 

Digitalt via skype  

 

1. Återblick från föregående möte  

 

Föregående minnesanteckningar:  

 

- Enligt idrottsförvaltningen finns fritidsutvecklarnas 

semesterverksamhetsstöd samt har det funnits ett tillfälligt 

stöd 2021. Målgruppen för semesterverksamhetsstödet är 

vuxna personer över 21 år inom personkrets 1 som har 

någon form av LSS-insats. Föreningar, stiftelser, 

studieförbund och organisationer som gör gruppaktiviteter 

på sommaren för målgruppen kan ansöka. Det kan tex. 

handla om utflykter, dagsemester, prova-på aktiviteter. Ska 

vara öppet för alla i målgruppen. Ansökan ska göras i god 

tid innan sommaren. För kontakt och mer information om 

stadens stöd kan kontakt tas med Jenny Åhsberger, 

fritidsutvecklare.  
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- FUB uppger att även om enskilda har möjlighet att 

överklaga avslagsbeslut så är det viktigt att staden fattar rätt 

beslut redan från början. FUB vädjar om att staden tänker på 

det eftersom att många personer saknar möjlighet att 

överklaga.  

 

2. Nuläge FUB  

 

FUB berättar att det har varit tufft att aktiviteter har varit inställda 

under pandemin. Det har varit svårt att nå ut till medlemmar och det 

har varit mycket oro. FUB-dans genomfördes i december med 

vaccin-pass. Dock har många medlemmar svårt att ladda ner vaccin-

pass då många saknar bank-id. FUB vill återigen lyfta önskemål om 

att staden har en fixartjänst som kan hjälpa till med digitala 

göromål. Det finns behov av detta.  

 

FUB berättar att man nu jobbar inför valet med fokus på att få fler 

att rösta. Man planerar bland annat att göra besök på dagliga 

verksamheter samt anordna en Skansen-dag där det finns möjlighet 

att provrösta. Uppger att man inte får komma in på LSS-boenden 

för att informera.  FUB lyfter frågan om möjlighet till finansiellt 

stöd samt om det finns möjlighet att göra något tillsammans med 

staden. Fråga lyfts också gällande vilken möjlighet till stöd som 

kommer att finnas för att enskilda ska kunna rösta. 

Socialförvaltningen tar med sig frågan.  

 

FUB lyfter även frågan om det finns något centralt beslut om 

besparingar på personal i LSS-bostäder samt om staden har någon 

policy. Att det skulle ske besparingar är ingenting som 

socialförvaltningen känner till. Bra om vi kan få konkreta exempel.  

 

3. Nuläge Socialförvaltningen och staden 

 

- Avstämningsärende varje år som syftar till att säkerställa att 

de målsättningar som kommunfullmäktige beslutat om 

genomförs. Utifrån detta görs medskick om vad som 

behöver arbetas mer med. När det gäller LSS-bostäder 

behöver arbetet skruvas upp. Ny nämndindikator specifikt 

mål – markanvisning. Ger förhoppningsvis viss effekt och 

får igång arbetet.  

 

- Kommunstyrelsen ska genomföra en kartläggning av 

stockholmarnas upplevelser av rasism, funkofobi, homofobi 

och transfobi i syfte att identifiera vad i stadens arbete som 
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kan förbättras för att ge alla kommunmedlemmar ett 

respektfullt och fördomsfritt bemötande.  

 

- Kommunstyrelsen ska revidera och ta fram förslag på ett 

sammanhållet program för stadens arbete med mänskliga 

rättigheter 

 

- Barnombudsmannens rapport 2021. Vartannat år rapporterar 

barnombudsmannen till kommunfullmäktige. I rapporten 

beskrivs barnombudsmannens verksamhet men framförallt 

viktiga frågor som gäller stadens arbete med barns 

rättigheter. Lyfter bland annat hur barn påverkats av 

pandemin. Finns också goda exempel på när 

fritidsverksamhet har upprätthållits.  

 

- Socialförvaltningen informerar om budgetuppdrag 2022 

FUB uppger att man gärna är med och bidrar i arbetet med 

budgetuppdragen som avser profilboenden samt ökad 

samordning av handläggning av personlig assistans.  

  

4. Inkomna frågor/punkter 

 

Omflyttning boende särskild service LSS (Här undrar vi om läget. 

Har det hänt något ytterligare? Planerade nedläggningar eller 

omflyttningar?) 

 

Det finns inget direktiv från politiken eller socialförvaltningen om 

att stadsdelsförvaltningarna ska arbeta för att ta hem externa 

placeringar mot den enskildes vilja. Här är det varje nämnd som 

beslutar i det enskilda fallet utifrån en individuell bedömning. Sådan 

planering är ingenting som socialförvaltningen är delaktig i eller får 

kännedom om.  

 

Även i år ligger fokus i budget på de personer som vill flytta 

tillbaka (Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna 

verka för att i ökad utsträckning verkställa beslut om boende med 

särskild service inom kommunen i de fall den enskilde önskar flytta 

från utomkommunal placering tillbaka till Stockholm) 

 

Under det arbete som pågick under 2021 kunde vi se att det bland 

de som idag bor utanför Stockholms kommun finns enskilda som 

har uttryckt önskemål om att få flytta tillbaka Stockholm.  
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Vaccinationsläget. Boende särskild service LSS. Och deras 

personal. Hur går det? Många boende fick sin andra dos första 

halvåret 2021. Hög tid för 3:e dos 

 

LSS-hälsan uppger att vaccinationsarbetet har pågått nu under 

december- januari. De flesta vårdcentraler har nu vaccinerat eller 

erbjudit vaccination dos 3 till sina patienter. Alla personer är inte 

helt klara på grund av olika personliga omständigheter som t.ex. att 

någon varit sjuk vid vaccinationstillfället eller att en person fick sin 

andra dos senare under hösten och det ännu inte har gått korrekt 

antal månader mellan dos 2 och dos3. Men på det stora hela har 

vaccination dos 3 börjat landa. 

 

Stockholms stad har inte krav på att medarbetare ska vaccineras. 

Däremot så har vi ett starkt önskemål om att medarbetare ska 

vaccinera sig. Motivation och tillgänglighet är utgångspunkten för 

att öka vaccinationsgraden: 

 Information om vaccinets fördelar för enskild och 

äldre/patient/brukare. Erbjuds via Region Stockholm på 

flera språk. 

 Möjlighet att vaccinera sig på arbetstid 

 

Möjlighet att omfördela arbetsuppgifter till medarbetare som inte 

vaccinerat sig finns. 

 

Statistik LSS insatser. Antal ansökningar olika kategorier och antal 

avslag. Vi har förstått att staden gör en manuell årlig 

sammanställning för äldre avseende deras bostäder med särskild 

service. Är det inte rimligt med motsvarande avseende LSS boende 

och övriga LSS insatser? 

 

Det finns inget sådant uppdrag eller beslut om detta – skulle 

innebära merarbete för stadsdelsförvaltningarna. Blir en fråga för 

politiken.  

 

Riksdagen beslutade om höjda ersättningar från årsskiftet 

sjukersättning/Aktivitetsersättning, sänkt inkomstskatt och höjt 

bostadstillägg. Kommer staden att justera beräkningen av KBF det 

kommunala bostadsbidraget i motsvarande mån? Om inte riskerar 

ju en betydande del av den ekonomiska förbättringen försvinna i 

reducerad KBF. Detsamma gäller arvode till God man. Något de 

flesta med sjuk eller aktivitetsersättning sluppit betala tidigare? 

 

KBF minskas med 20 procent av den del av den beräknade 

bidragsgrundande årsinkomsten som för ensamstående överstiger 

fem gånger prisbasbeloppet vilket år 2022 är 48 300 kronor. För att 

KBF ska minskas krävs därmed att den enskilde har en 
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månadsinkomst som överstiger 20 125 kronor. 

Stadsdelsförvaltningarna har precis påbörjat handläggning av nya 

KBF-beslut men tror inte att detta kommer påverka så många 

personer, socialförvaltningen kommer att följa detta. En ändring 

skulle kräva revidering av nuvarande riktlinjer. 

 

Överförmyndarförvaltningen uppger att ingen ändring planeras 

gällande beräkning av arvode för god man/förvaltare utifrån detta 

då 2,65 prisbasbelopp är lagstadgat. Höjt bostadstillägg och sänkt 

skatt kommer inte att påverka beräkningen, däremot kan höjd sjuk- 

eller aktivitetsersättning påverka. Detta kommer dock påverka först 

nästa år. Om den enskilde får en kostnad för god man/förvaltare 

finns möjlighet att söka merkostnadsersättning hos 

försäkringskassan. Överförmyndarförvaltningen kommer att 

informera ställföreträdare om detta.  

 

Planer för nya stadsdelar (exempelvis Lintaverken i Bromma). Är 

det inte läge att kräva ett antal bostäder med särskilt service LSS i 

de markanvisningar staden lämnar för nya bostäder? (Mot 

bakgrund av att det fortfarande fattas sådana bostäder i stadens 10-

års plan) Detsamma gäller uppförandet och uthyrningen av 

verksamhetslokaler. Om staden menar allvar med ambitionen att 

öka inriktningen i daglig verksamhet mot arbetsmarknaden? Ett 

ypperligt tillfälle att starta en ny daglig verksamhet med den 

inriktningen, och kräva ett samarbete från de verksamheter som vill 

etablera sig i området? 

 

Det finns idag ett mål om att 5 procent av nyproduktion ska vara 

särskilda bostäder. Byggtakten behöver dock ökas och därför har 

beställaransvaret centraliserats från 2022 till socialförvaltningen och 

en ny organisation byggs upp med anledning av det.  

 

När det gäller dagliga verksamheter så täcks behovet av 

verksamheter inom LOV. Det finns möjlighet att ansluta sig/ansöka 

om att gå med i LOV 4 gånger per år. Lokalerna för daglig 

verksamhet hanteras generellt sett lika som för annat företagande, 

där gäller det att bevaka uthyrning och ha dialog med hyresvärdar. 

Även att föra dialog med stadsdelsförvaltningarna lokalt kring det. 

Nytt är även att socialförvaltningen har en etableringslots som ska 

var ett stöd för företagare i dessa frågor. 

 

5. Tid för nästa samverkan och avslut 

21 september kl. 13.30 – 15.00, Stadshuset 

 


