
 

 

 

Socialförvaltningen Minnesanteckningar  

Sida 1 (5) 

2020-09-16 

 

Stadsövergripande sociala frågor 

Socialförvaltningen 

Stadsövergripande sociala frågor 

 

Munkforsplan 36 

Socialförvaltningen Box 44 

123 21 Farsta 

stockholm.se 

 

 

Minnesanteckningar samverkan med FUB i  
enlighet med LSS 15 § 7 

Närvarande: 

Martin Hansson, förtroendevald 

David Ekstrand, borgarrådssekreterare 

Gunilla Ekstrand, avdelningschef Socialförvaltningen  

Hanna Rossetti, utredare Socialförvaltningen  

Astrid Thornberg, Funktionshindersombudsman 

Torbjörn Dacke, ordförande FUB 

Eva Flygare Wallén, vice ordförande FUB (närvarade via Skype) 

Stefan Fagerström, verksamhetschef FUB 

Krister Ekberg, styrelseledamot FUB 

Malin Tjernell Prioset, styrelseledamot, FUB  

 

 

 

Tidpunkt: 

2020-09-16 

Klockan: 10.30 - 12.00 

 

Plats: 

Ragnar Östbergs plan 1 
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1. Kort genomgång av minnesanteckningarna från föregående 

samverkan februari 2020. 

  

2. Nuläge FUB 

 

FUB beskriver att de inte har kunnat genomföra sin verksamhet som 

vanligt med anledning av pandemin. Det har varit svårt att nå ut till 

målgruppen eftersom att det mesta i verksamheten i vanliga fall sker 

i fysisk form.  FUB upplever dock att de i och med situationen med 

Covid-19 har fått en annan roll gentemot staden, de har till exempel 
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fått olika frågor från staden vilket har lett till att samverkan har 

blivit starkare.   

 

FUB har flyttat till nya lokaler på Södermalm och delar nu lokal 

med Autism & Aspergerföreningen samt Föreningen Attention.  

 

FUB:s önskemål om statistik över hur många som får avslag 

respektive bifall på sina ansökningar i Stockholms stad kvarstår. 

Man upplever en ökning av avslag på insatserna ledsagarservice och 

kontaktperson för enskilda som bor i bostad med särskild service. 

Det är även svårt för enskilda att få rätt i domstol. Minskning av 

insatser har påverkat tryggheten. FUB påpekar att det i 

trygghetsmätningen framgår att personer med funktionsnedsättning 

är en extra utsatt grupp. En åtgärd för att förbättra situationen skulle 

exempelvis kunna vara en utökning av ledsagartimmar. 

 

FUB beskriver att våldet och otryggheten har ökat utifrån 

pandemin. Vidare beskrivs att personal i verksamheterna har 

skyddsutrustning (sjukhuskläder, visir mm), att personer som bor i 

bostad med särskild service inte får vara i gemensamhetsutrymmen 

och att besöksförbud tillämpas i många verksamheter. 

Digitaliseringen i samhället har slagit hårt mot medlemmarna. 

Personer med funktionsnedsättning utesluts ur samhället på grund 

av att personal i verksamheterna inte har kunskap och tid för att 

hjälpa till digitalt.  FUB:s önskemål om kartläggning eller 

beskrivning hur det ser ut kring internetåtkomsten på dagliga 

verksamheter och boenden kvarstår.  

 

Med anledning av stadens remissvar angående LSS-utredningen vill 

FUB gärna framföra sina huvudinvändningar även om FUB:s eget 

remissvar inte är klart ännu. Stockholms kommun har stort 

inflytande. Det finns en oro gällande att den ursprungliga 

intentionen med LSS försvinner och att det ska försämras ännu mer. 

Det är viktigt för staden att behålla en bra struktur för LSS. FUB ser 

att det finns risk för kostnadsövervältring till kommunerna och 

önskar att staden tar chansen och för fram detta i sitt remissvar.  

David Ekstrand informerar om remissens gång och uppger att FUB 

är välkomna att höra av sig med synpunkter.  
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3. Nuläge socialförvaltningen och staden 

 

Ny förvaltningschef 

Fredrik Jurdell blir ny förvaltningschef på Socialförvaltningen. 

Fredrik kommer senast från uppdraget som stadsdelsdirektör i 

Spånga-Tensta.  

 

Ny organisation  

För att öka fokus på funktionshinderfrågor har en ny enhet inom 

avdelningen för stadsövergripande sociala frågor startats. Den nya 

enheten heter Kompetenscenter funktionshinder och består av 

utredare inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri, 

Bedömnings- och förmedlingsenheten samt Forum Carpe. Ny 

enhetschef för Kompetenscenter funktionshinder är Sara Pernold.  

 

Information om branschrådet  

Branschrådet ska fungera som en kontaktyta mellan politiken/ 

socialförvaltningen och utförarverksamheter inom stadens 

valfrihetssystem (LOV), funktionsnedsättning- samt socialpsykiatri 

området. Första mötet ägde rum i juni 2020. 

Branschrådet tar upp frågor som rör företagens behov och 

förutsättningar att arbeta inom LOV. Staden kan även använda rådet 

som ett bollplank i frågor inom verksamhetsområdet och rådet kan 

få insyn i vilka frågor som är aktuella inom staden.  

 

Möjlighet till ledsagning och ledsagarservice för inköp av 

dagligvaror 

Socialnämnden har genomfört en översyn av möjligheterna till 

ledsagning och ledsagarservice för inköp av dagligvaror. Det finns 

avgöranden i domstol som tydliggör att aktiviteter som att gå ut och 

handla eller utföra enklare vardagsaktiviteter kan ingå i ledsagning 

om det är ett led i att komma ut i samhället bland andra människor.  

Av stadens riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice framgår att 

beviljade timmar kan användas flexibelt inom ramen för tre 

månader och får användas fritt inom ramen för de behov som 

beslutet om insatsen avser. Det kan således bli aktuellt med andra 

aktiviteter än de som nämns i biståndsbeslutet eller beställningen 

vilket är möjligt så länge målet med insatsen uppfylls – delaktighet i 

samhället.  Den enskilde har därmed möjlighet att kombinera olika 

aktiviteter så som att till exempel ta en promenad eller gå på bio och 

i samband med detta göra ett inköp av dagligvaror om den enskilde 

har behov av detta.  Praxis samt stadens riktlinjer ger därmed stöd 

för att det finns möjlighet för den enskilde att använda beviljad tid 

för ledsagning eller ledsagarservice för inköp av dagligvaror. 
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Ovanstående information har kommunicerats ut till beställare och 

utföraren i staden.  

 

Budgetprocessen 

Staden är på väg in budgetprocessen. Det är svårt att veta hur 

mycket pengar staden kommer att ha att röra sig med då det är ett 

osäkert läge. Stockholm har dock klarat sig ok genom den värsta 

krisen utifrån covid-19.  

 

Ny funktionshindersombudsman  

Astrid Thornberg presenterar sig i sin nya roll som 

funktionshindersombudsman.  

 

4. Inkomna frågor 

- Det nuvarande läget i verksamheter och boenden. Hur ser 

smittoläget ut?  

 

Just nu är det ett lugnt läge. Inom LSS finns enstaka 

individer med misstänkt smitta, men de flesta proverna är 

negativa. Det pendlar mellan 0-2 individer med konstaterad 

smitta per vecka, flera veckor i rad har det varit 0. 

 

Tillägg med anledning av fråga om skyddsutrustning under 

mötet: LSS-hälsans direktiv är att rätt slags skyddsutrustning 

ska användas vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Det finns inga 

rekommendationer om en konstant användning – det riskerar 

att bli motsatt effekt, det vill säga en ökad smittspridning. 

 

- Hur tänker ni angående transporter med färdtjänst, 

turbundna resor och de som måste resa kommunalt till 

verksamheter? 

 

Stadens hållning är att: 

 

SL-kort ska fortsätta att utgå för att daglig verksamhet eller 

alternativ till daglig verksamhet ska kunna genomföras. 

Alternativ kan också vara aktiviteter som exempelvis 

anhöriga och vårdpersonal genomför.  

 

Om möjligt bör kollektivtrafik undvikas, särskilt under 

rusningstid eller trängsel. Taxiresor kan vara ett alternativ 

när det bedöms att en person som har ett eget boende ska 

kunna fortsätta att delta i daglig verksamhet eller om ett 

individuellt anpassat alternativ erbjuds. Här kan det bli 

aktuellt med fler ensamresor mot tidigare. Bedömning 
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gällande den enskildes behov av taxiresor görs av 

biståndshandläggare i placerande stadsdelsförvaltning. 

 

Det är regionen som ansvarar för färdtjänst.  

 

- Hur tänker ni kring eventuellt ökad smitta i höst? För och 

nackdelar med att hålla verksamheterna fortsatt öppna? 

 

Det är mycket svårt att bedöma. Det finns experter som 

bedömer att smittan kan ta ny fart, men att det i så fall 

kommer att bli mildare virusattacker och färre drabbade. 

Fördelen med öppna verksamheter är en återgång till 

”normalläge”. Det finns enskilda som har farit illa och mått 

dåligt av de förändrade levnadsvillkoren under våren. Vi 

behöver komma tillbaka till ett nytt ”normaltillstånd” där vi 

tar tillvara erfarenheter från pandemin. Nackdelar kan dock 

uppstå om vi försöker återgå till ”normaltillstånd” för 

snabbt. Bedömningen är därför att tillämpa 

försiktighetsprincipen för att undvika nackdelar men ändå så 

snabbt som möjligt uppnå fördelar. 

 

- Finns utredningsförslag om organisationen av 

Funktionshinderråd? Vad händer? 

 

Det är ännu inte klart. Förslaget är ej förankrat med 

förvaltningarna ännu och man avvaktar med detta på grund 

av situationen med Covid-19.   

 

5. Nästa samverkan sker onsdagen den 24 februari 2021 kl. 

10.30 -12.00 i stadshuset.  
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