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Minnesanteckningar 

Närvarande var:  

Bengt Lyngbäck (FUB),   

Marita Skoog och Magdalena Jacobsson(Autism & 

Aspergerföreningen),  

Sebastian Nikula(DHR Stockholm) 

Ingela Jacobsson (FSDB Stockholm) 

Lena Huss (HSO),  

Hanna Rossetti och Jessica Lundkvist (Socialförvaltningen) 

 

Inledning + föregående anteckningar  

Hanna hälsar alla välkomna och går igenom kvarstående punkter 

från föregående minnesanteckningar. 

  

- Stockholms stad använder sig av Skype för digitala möten. 

Skype är dock inte ett bra verktyg när det gäller 

tillgänglighet för tolkanvändare. Det har inte kommit några 

nya direktiv utan det är Skype for Business som gäller när vi 

från staden bjuder in. Det kan vara så att staden ibland haft 

något företag inne som har hanterat mötet och att det då 

varit möjligt att använda till exempel Zoom.  

 

- Varför har man dragit ner på taltidningen På tal om 

Stockholm, vad är det är som förbättrats och varför har man 

sänkt takten?  

Att utgivningen av På tal om Stockholm drogs ner till 35 

nummer per år berodde delvis på att webben behövde göras 

om och anpassas efter flera grupper av personer med 

funktionsnedsättning. Den nya webben .stockholm är nu 

tillgänglighetsanpassad efter EUs tillgänglighetsdirektiv. En 

stor del av webben har bearbetats språkligt enligt klarspråks-

principen och filmer och dokument i PDF-format håller på 

att tillgänglighetsanpassas just nu. 

 

På tal om Stockholm har haft samma utgivningsfrekvens 

sedan 80-talet tills för två år sedan. Utbudet för personer 

med synnedsättning har ökat radikalt, både från stadens sida 

med webb och vad gäller annan media. Idag är väldigt 

många medier, både dagstidningar, tv och radio, mer 
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tillgängliga för personer med synnedsättning än för bara 

några år sedan. Även radio och TV har utvecklats med 

poddar och syntolkning. 

 

- Vad hände med uppdraget att utreda Laholmsmodellen? 

Av socialnämndens verksamhetsberättelse för 2020 framgår 

följande: Nämnden har under året gjort en översyn utifrån 

detta uppdrag samt tagit del av Täby kommuns slutrapport 

avseende pilotundersökning som genomförts 2019-2020 

utifrån Laholmsmodellen. Utifrån den information som 

framkommit i samband med översynen kommer frågan att 

utredas vidare i samband med uppdrag i budget 2021.  

Det uppdrag som avses är ”Socialnämnden ska utreda hur 

socialtjänsten ska övergå till att bevilja fler insatser utan 

föregående individuell behovsprövning, i enlighet med 

bestämmelserna i den föreslagna nya socialtjänstlagen”  

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ska stötta 

kommunerna inför kommande lagförslag. Som en del i detta 

genomför SKR en kartläggning som syftar till att få en 

översikt över vilka insatser som erbjuds inom socialtjänstens 

samtliga 290 kommuner och vilka insatser kommunerna ser 

i första hand skulle kunna vara relevanta att tillhandahålla 

utan föregående behovsprövning.  

 

Uppdraget är tänkt att sammanställas i en rapport.  

Lägesrapport från organisationerna  

FSDB Stockholm: 

Många medlemmar har haft det tufft under pandemin och varit 

isolerade. Av de som har beviljats ledsagning har flera haft 

svårigheter att nyttja beviljade timmar under pandemin, men nu då 

samhället öppnar upp så upplevs det som positivt att få komma 

tillbaka till sin vanliga vardag. 

HSO: 

Verksamheten har varit i gång under hela pandemin. En ny 

målgrupp har hittat till föreningen, personer som med anledning av 

pandemin kommit in i krissituationer.  

Autism & Aspergerföreningen: 

Det har fungerat bra att ställa om till digital verksamhet under 

pandemin (gäller stöd- och träffgrupper). Nya grupper har hittat till 

föreningen, andra har droppat av. Det ser ut som att vi har tappat 

medlemmar under pandemin. Det har varit en tuff tid, särskilt för de 

medlemmar som tappade sin dagliga verksamhet.  

Vi har fått extra medel från staden och kunnat stötta upp med extra 

stödperson som varit behjälplig med myndighetskontakter. Ännu 

har vi inte kommit igång med att ha fysiska möten. 
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DHR: 

Under pandemin har vi ringt runt till alla medlemmar, många har 

varit isolerade och inte vågat ta emot hemtjänstpersonalen.  

Vi har haft öppet veckans alla dagar för att kunna ge råd och stöd. 

Positivt nu att samhället börjat öppna upp igen och vår vanliga 

verksamhet kan återupptas.  

FUB: 

Pandemin har varit tuff för många av våra medlemmar. Nästan alla 

aktiviteter har varit inställda.  

Punkter från socialförvaltningen  

Beslut den 25 augusti från Krisledningsnämnden i 
Stockholms stad: 

Krisledningsnämndens beslut den 27 mars 2020, § 7, om rutin för 

skyndsam handläggning av tillfällig utökning av personlig assistans 

enligt LSS endast ska gälla till och med 31 december 2021  

 

Brukare får spara och använda beviljade ledsagartimmar upp till sex 

månader istället för tre månader. Detta gäller för perioder som 

påbörjas senast den 31 december 2021. 

 

Krisledningsnämndens beslut den 24 april 2020 om 

förstärkningsteam i hemtjänsten under pågående 

coronapandemi ska gälla till och med den 31 januari 2022. 

Beslutet omfattar även personer under 65 år med konstaterad 

eller misstänkt Covid-19 som har hemtjänst. 

Socialtjänstrapporten för 2020: 

(Socialtjänstrapporten har skickats ut till mötesdeltagarna digitalt 

inför detta möte.) 

 

För tolfte året i rad har Socialtjänstrapporten tagits fram av 

socialnämnden. Rapporten syftar till att beskriva tillståndet inom 

Stockholms stads socialtjänst. Rapporten är ett verktyg i arbetet för 

likställighet inom stadens socialtjänst och är tänkt att vara 

behjälplig i beslutsprocesser och planering, både för politiker och 

för verksamheter 

 

Frågor kopplat till Socialtjänstrapporten: 

Autism- och Aspergerföreningen efterfrågar uppgifter om hur 

många som ansöker om insatser respektive hur många som får 

avslag.  
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Svar: Verksamhetssystemet är inte byggt så att det går att få fram 

uppgifter om antalet avslag. 

Fråga från FUB:  

Vilka beslut är det som ej har kunnat verkställas? 

Svar: Till stor del handlar det om daglig verksamhet. Vad gäller 

insatser enligt SoL så gäller det främst insats hemtjänst där enskilda 

av olika skäl avsagt sig hjälp. 

Medskick till nästa socialtjänstrapport: 

I kapitel om våld i nära relation, det skulle vara bra att definiera vad 

man menar med särskild utsatthet (sid 89). Kan man tydliggöra? 

Skyddade boenden, det står att en av fyra är tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättningar. Vad innebär detta, är de andra 

otillgängliga?  

 

Det skulle vara intressant att redovisa en annan parameter- utifrån 

ett socioekonomiskt hänseende.  

Ta med uppgifter om digitalt utanförskap. 

Ta med uppgifter om antalet upprättade individuella planer. 

 

Swecos rapport 

Sweco har haft i uppdrag att analysera följderna av covid-19-

pandemin på särskilt utsatta grupper. I uppdraget har det även ingått 

att analysera vilka risker och behov stadens verksamheter ser 

framöver i förhållande till de särskilt utsatta grupperna.  

Analysen har fokuserat på verksamhetsområdena ekonomiskt 

bistånd, barn och unga, funktionsnedsättning, våld i nära relationer, 

missbruk och beroende, hemlöshet och socialpsykiatri. 

Syftet med referensgruppen- dialog 

Syftet med referensgruppen är att få till stånd en dialog och 

samverkan med brukarorganisationer i frågor som rör stadens arbete 

med att ge individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning 

med stöd enligt LSS och socialtjänstlagen. Det är viktigt att 

frågorna knyter an till socialnämndens uppdrag inom 

verksamhetsområdet.  

 

Vilka tankar och synpunkter har ni kring detta? 

Gruppens allmänna uppfattning är att mötena uppfyller ett behov av 

viktig dialog, mötena är givande. 

Inkomna frågor  

Hur ser beslutsunderlaget ut inom staden vad gäller att bevilja eller 

ge avslag på till exepempel LSS-insatser? Vi vet att en person med 

rätt till LSS-insatser som bor i en stadsdel kan få avslag, medan en 

annan med samma behov kan få det beviljat. Det ska vara likvärdigt 

och därför undrar jag vad man utgår från? Är det enbart ekonomin i 
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SDF som styr, är det personberoende? Eller är det slumpen som 

avgör? Problematiken leder till en osäkerhet för brukare vid flytt till 

annan stadsdelsförvaltning. 

 

Svar: Vi har våra riktlinjer, de är gamla och behöver uppdateras 

vilket ibland kan betyda att man också behöver titta på ny 

lagstiftning, gäller framförallt personlig assistans.  

Syftet med stadens riktlinjer är att säkerställa rättssäkerhet och 

likabehandling i staden när det gäller utredning, bedömning och 

tillgång till insatser.  Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i det 

praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i de individuella 

behovsbedömningar som alltid ska göras.  

 

En individuell bedömning ska göras utifrån den enskildes behov. 

Socialförvaltningen verkar för att öka kvaliteten och likställigheten i 

stadens socialtjänst genom bland annat riktlinjearbete och 

utbildningsverksamhet.  

 

Inom området funktionsnedsättning erbjuder socialförvaltningen 

regelbundna nätverksträffar för stadens chefer. Socialförvaltningen 

anordnar introduktionsutbildningar för nyanställda 

biståndshandläggare.  

 

Socialförvaltningen och stadens juridiska avdelning anordnar 

årligen en rättspraxisutbildning för chefer och biståndshandläggare 

med fokus på aktuell rättspraxis inom verksamhetsområdet 

funktionsnedsättning samt ökad likställighet i staden.   

 

Biståndshandläggare och myndighetschefer har även möjlighet att 

få juridisk konsultation via telefon från stadens juridiska avdelning.   

De utbildningar och nätverksträffar som socialförvaltningen 

anordnar syftar till att öka likställigheten i staden samt att 

säkerställa att stadsdelsförvaltningarna är väl förtrogna med stadens 

riktlinjer.  

 

Socialförvaltningen tar med sig framförd problematik gällande att 

brukare vid flytt till annan stadsdelsförvaltning kan få neddragning i 

de beviljade insatserna.  

Nästa möte och avslut  

Nästa möte äger rum den 23 februari 2022 kl. 14-16, 

förhoppningsvis på plats i Farsta. 


