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Närvarande
Ordförande
Ledamöter

Lena Huss (HSO/ÅSS)), ordförande
Gunilla Jarehult (HSO/neuro)) ledamot
Torbjörn Dacke (FUB) ledamot
Niklas Bjurström (HSO/epilepsi )
föreningen i Stor-Stockholm) ledamot
Henrik Sundqvist
Stockholms Dövas Förening

Tjänstemän

Veronica Wolgats Carstorp
Socialförvaltningen
Håkan Andersson, förvaltningschef,
Överförmyndarnämnden
Karin Breander, sekreterare

1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista
Lena Huss öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

2. Val av protokolljusterare och tid för justering av
protokollet
Lena Huss och ledamoten Gunilla Jarehult utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker måndag 16 november
Mötet inleddes idag med frågor om Covid 19.

Socialförvaltningen
Postadress: Box 44, 123 21 FARSTA
Besöksadress: Storforsplan 44, Farsta
Växel: 08-508 25 000
www.stockholm.se

Rådet frågade hur staden ser på den stora omsättningen på
personal?
Socialförvaltningen svarade att det pågår ett enormt arbete inom
äldreomsorgen för att begränsa personalomsättningen.
Beredskapsplaner och direktiv har gått ut där det bla trycks på ett
tätt och nära ledarskap.
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Rådet frågade över tillgång till skyddsutrustning
Svar: För närvarande är det ingen brist på skyddsutrustning och det
ska finnas ett eget lager på varje enhet.
Visir är en extra åtgärd som används vid nära vård.
Rådet efterfrågade statistik över hur stor andel av arbetet som utförs
av timanställd personal.
Svar: socialförvaltningen återkommer med svar.
Rådet frågade hur man ställer sig till att hålla de dagliga
verksamheterna LSS öppna
Svar: Man anpassar verksamheterna så mycket det går för att ha
verksamheterna öppna.
3. Socialnämnden
3.1 Socialnämndens föredragningslista 2020-11-17
Rådet har tagit del av ärendet.
3.5
Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering svar till kommunstyrelsen KS 2020/ 671
Dnr 1.7.1- 579 /2020
Rådet har tagit del av ärendet.
3.10
Kartläggning inom socialpsykiatrin 2020
Dnr 3.1.1-134/2020
Rådets kommentar:
Rådet framför att sammanställningen är bra och lyfter fram flera
angelägna fakta och frågeställningar. Rådet ser behovet av fördjupad
samverkan mellan olika huvudmän och utförare.
Rådet saknar även en skrivning om att t ex personer med behov av
teckenspråk har samma rätt till insatser.
Socialförvaltningen återkommer i frågan.
3.11
Digital tjänst för att öka barns och ungas delaktighet – alternativ till
Viewpoint - Redovisning av uppdrag från socialnämnden om att
undersöka alternativ till Viewpoint
Dnr 3.1.1-312/2020
Rådet har tagit del av ärendet.
Socialförvaltningen
Postadress: Box 44, 123 21 FARSTA
Besöksadress: Storforsplan 44, Farsta
Växel: 08-508 25 000
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3.12
Unga med LSS-tillhörighet och kompletterande psykiatrisk diagnos
– redovisning av budgetuppdrag
Dnr 3.1.1-634/2020
Rådets kommentar:
Rådet ser positivt på att staden uppmärksammar och vidtar åtgärder
för denna grupp. Även i detta ärende påtalar rådet vikten av
samverkan mellan olika huvudmän och utförare, såväl inom staden
som regionen, och mellan kommun och region. Rådet välkomnar att
man uppmärksammat god skolgång som en viktig faktor för att
motverka psykisk ohälsa.
Ett förtydligande: SIP-samordnare finns på myndighetssidan.

3.13
Samsjuklighet och boendestöd inom socialpsykiatrin och
vuxen/missbruk – redovisning av budgetuppdrag
Dnr 3.1.1-649/202
Rådets kommentar:
Rådet anser att även detta är en målgrupp som särskilt bör
uppmärksammas. Det rör personer med omfattande problematik
och som därför har extra stort behov av stöd. Ökade insatser liksom
metodutveckling är mycket angeläget. Rådet uppskattar att man ser
den samordnade planeringen (SIP) som en process snarare än en
planering. En SIP ska alltid sätta individen i fokus, inte bara vara en
överenskommelse mellan huvudmännen, vilket även framgår av
tjänsteutlåtandet.

3.14
Utredning av införande av en stadsövergripande uppföljning av
socialtjänstens insatser – redovisning av budgetuppdrag
Dnr. 3.1.1-660/2020
Rådets kommentar:
Rådet ifrågasätter om det medför samma rättigheter för närstående.
Socialförvaltningen återkommer i frågan
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4. Äldrenämnden
4.1
Äldrenämndens föredragningslista 2020-11-17
Rådet har tagit del av ärendet.

SoN:s, ÄN:s och ÖFN:s gem FH-råd
Protokoll
12 nov 2020
Sida 6 (8)

4.7
Remiss av Stockholms stads EU-policyarbete inom området
digitalisering.
Dnr: 1.6-446/2020
Rådet har tagit del av ärendet.

4.8
Remiss av Motion om Stockholms stads verksamheter
Dnr: 1.6–505/2020
Rådet har tagit del av ärendet.
4.9
Remiss av Stockholms stads program för stöd till anhöriga 20212024
Dnr: 1.6 -519/2020
Rådets kommentar:
Begreppen ”anhörig” och ”närstående” blandas ihop i olika rapporter
och rådet anser att ett av begreppen ska användas.
Rådet föredrar ordet Närstående då det är ett vidare begrepp och
innebär den nära person som individen själv väljer oavsett
släktskap."
Rådet saknar skrivning om hur stödet ser ut för anhörig/närstående
att komma tillbaka till livet igen efter att ha förlorat en nära.
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4.10
Remiss av Stockholms stads program mot våld i nära relationer
Dnr: 1.6-520/2020
Rådets kommentar:
Rådet framhåller att det är positivt att staden uppmärksammar och
betonar frågan. Rådet anser att det är bra att programmet utökats till
att förebygga olika typer av våld och att ge stöd och skydd när det
sker. Rådet efterfrågar dock ett funktionshindersperspektiv.
Enligt stadens egen trygghetsmätning finns en påtagligt ökad oro för
våld och brott bland funktionsnedsatta. Det är även vanligare med
våld och hot om våld för denna grupp.
Det är inte helt enkelt att bryta upp för att ta sig till ett skyddat
boende. Ofta uppstår i relationen, även om den är destruktiv, starka
band mellan parterna. Detta gäller i synnerhet om det föreligger
någon form av maktobalans eller beroendeförhållande, vilket inte
sällan är fallet när det gäller personer med olika former av
funktionsnedsättningar. Rådet framhåller att bristande stöd till
personer med funktionsnedsättning innebär att individer med
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funktionsnedsättning hamnar i en beroendeproblematik och därmed
ökad sårbarhet. Det är nödvändigt att det finns tillgängliga boenden
för alla, oavsett funktionsförmåga. Staden måste säkerställa att det
finns tillgängliga skyddade boenden för den som vill lämna en
destruktiv relation.
Rådet instämmer i övrigt i det yttrande som lagts i
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor.
4.11
Remiss av kulturstrategiskt program för Stockholms stad
Dnr: 1.6-534/2020
Rådets kommentar:
Rådet betonar att kultur är oerhört viktigt för livskvalitet. Det är även
en faktor som kan bryta isolering och utanförskap, och rådet
efterfrågar ett särskilt funktionshindersperspektiv i ärendet. I den mån
detta är möjligt, bör staden bistå kultur och kulturarbetare så att
verksamheter kan fortleva även efter pågående pandemi.

4.13
Handlingsplan för legitimerad personal
Dnr: 1.1.3-647/2020
Rådets kommentar`
En positiv handlingsplan men med en kommentar om att man bör se
över hela Mälardalens universitet.
5. Överförmyndarnämnden
5.1
Överförmyndarnämndens föredragningslista 2020-11-12
Rådet har tagit del av ärendet.
5.4.2
Protokoll 2020-10-15
Rådet har tagit del av ärendet.
5.7
Reviderad delegation 202
Dnr: 1.1.3-281/2020
Rådet har tagit del av ärendet.
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Fråga från en ledamot:
En ledamot önskar en förklaring av överförmyndarna varför man
inte kan vara arbetslös och göd man?
Svar från överförmyndarnämnden:
Vi vill att gode män och förvaltare har sin försörjning tryggad på
annat sätt än via uppdrag som ställföreträdare. Det är av omtanke
om huvudmännen och ett sätt att minimera risker. Uppdraget som
ställföreträdare är i grunden ett ideellt uppdrag med en symbolisk
ersättning. Vi vill gärna att det ska finnas andra drivkrafter än egen
ekonomisk vinning som gör att man tar på sig uppdrag. Om
ställföreträdaren saknar försörjning, har egna ekonomiska problem
eller betalningsanmärkningar och ska ta hand om någon annans
pengar så betraktas detta som riskmoment. Om man har lite pengar
själv och ska ta hand om någon annans pengar så finns det en risk
för att frestelsen blir för stor. Vi har tyvärr negativa erfarenheter av
detta.
Det finns just nu många som blivit arbetslösa som vill bli gode män
för att få ett bidrag till sin försörjning. Risken är stor att de tar på sig
uppdrag som de sedan avsäger sig när de får ett arbete. Vi vill gärna
att den som tar på sig uppdrag ska ha ett långsiktigt perspektiv och
hinna bygga upp en förtroendefull relation till sin huvudman. Om
det fungerar bra så tycker våra huvudmän det är jobbigt att behöva
byta ställföreträdare.
Med detta sagt så ska det dock alltid göras en individuell
bedömning.
Vi har just genomfört två annonskampanjer och fått in ca 800
ansökningar om att få bli ställföreträdare. Vi håller nu på att
lämplighetspröva och utbilda dessa. Trots att vi fått in många
ansökningar har vi dock svårt att hitta ställföreträdare till särskilt
krävande uppdrag som kräver mycket tid och specialistkunskaper.

6 Anmälningsärende
Protokoll från Funktionshinderrådets sammanträde
den 15 oktober

Socialförvaltningen
Postadress: Box 44, 123 21 FARSTA
Besöksadress: Storforsplan 44, Farsta
Växel: 08-508 25 000
www.stockholm.se

Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors
sammanträde den 19 oktober 2020.
Protokollet läggs till handlingarna
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7 Övriga frågor
Veronica Wolgats Carstorp frågade om intresse finns för rådet att vara
med och samarbeta kring socialförvaltningens uppdrag om
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Rådet uppskattade detta mycket.

Funktionsnedsättning
Uppdrag i förslag till budget 2021
Nya uppdrag
• utveckla och stärka samarbetet med civilsamhällets
organisationer som bedriver kompletterande verksamhet till
stadens socialtjänst för att öka utbudet av stödinsatser och
för att nå grupper som socialtjänsten har svårt att nå på egen
hand, däribland personer utsatta för våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck, personer i hemlöshet samt
personer med funktionsnedsättning (ny)
• Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
införa en samlad verksamhetsuppföljning för LSSverksamheter (1.4) 2021-01-01 2021-12-31 (ny)
• 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 (1.4) 2021-01-01 2021-1231 (Ny)

Socialförvaltningen
Postadress: Box 44, 123 21 FARSTA
Besöksadress: Storforsplan 44, Farsta
Växel: 08-508 25 000
www.stockholm.se

Uppdrag kopplade till bostad med särskild service
• tillsammans med stadsdelsnämnderna verka för att i enlighet
med den enskildes önskemål möjliggöra för fler personer,
vars beslut om bostad med särskild service verkställs utanför
kommunen, att flytta till bostad i Stockholm (ny)
• utreda hur tillgången till servicebostad kan öka för personer i
behov av bostad med särskild service (ny)
• i samverkan med socialnämnden genomföra pilotprojekt där
syftet är att pröva inrättandet av bostäder med särskild
service vid genomgripande renoveringar av allmännyttan
(ny)
• Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden och
stadsdelsnämnderna utreda ansvaret för beställning av vissa
eller alla typer av bostäder med särskild service i syfte att
öka likställigheten och tillgången till fler LSS-bostäder.
Utredningen ska innehålla en grundlig analys av de
ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt av
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•

•

•

•

•

eventuell flytt av beställaransvaret (1.4) 2021-01-01 202112-31 (Ny)
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen
utreda möjligheter och konsekvenser av att myndighets- och
kostnadsansvar inte byter stadsdelsnämnd i samband med
flytt av brukare. (1.4) 2021-01-01 2021-12-31 (Ny)
Socialnämnden ska genomföra en centralupphandling av
bostäder med särskild service som förmedlas via individuella
avtal utanför LOV (1.4) 2021-01-01 2021-12-31 (Ny)
Socialnämnden ska tillse att friliggande bostäder med
särskild service utanför kommunen, samt ansökningar om
bostad med särskild service från personer som bedöms inte
kunna bo i kommunen, omfattas av LOV-avtal (1.4) 202101-01 2021-12-31 (Ny)
Socialnämnden ska tillsammans med äldrenämnden,
kommunstyrelsen och MICASA utreda stadsgemensamma
riktlinjer för trådlöst internet och optimal organisation för
fortsatt utveckling av välfärdsteknologi inom stadens
äldreomsorg och bostäder med särskild service. (1.5) 202101-01 2021-12-31 (Ny)
Socialnämnden ska inrätta en etableringslots för att stödja
och möjliggöra för fler externa aktörer och erbjuda en väg in
för de som vill bygga eller utföra verksamhet inom social
omsorg. (2.1) 2021-01-01 2021-12-31 (Ny)
4
5

Socialpsykiatri
Uppdrag i förslag till budget 2021
•

•

Socialförvaltningen
Postadress: Box 44, 123 21 FARSTA
Besöksadress: Storforsplan 44, Farsta
Växel: 08-508 25 000
www.stockholm.se

Två sysselsättningsuppdrag, både avseende riktlinjer och
utformning av insats tillsammans med KS och SDN. De
handlar om att titta på gränsdragningar mellan sysselsättning,
arbetsrehabiliterande insatser och arbetsmarknadsinsatser.
Ett uppdrag som lyder enligt följande: kommunstyrelsen ska
i samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och
stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och
kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser
från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatrin.
(Detta uppdrag är nytt för i år. )
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8 Nästa sammanträde
Torsdag 10 december kl. 14.00

Vid protokollet
Karin Breander

Socialförvaltningen
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Växel: 08-508 25 000
www.stockholm.se
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BILAGA
2020-08-18
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Yttrande över remiss LSS-utredningen

Socialförvaltningen
Postadress: Box 44, 123 21 FARSTA
Besöksadress: Storforsplan 44, Farsta
Växel: 08-508 25 000
www.stockholm.se

Rådet har tagit del av ärendet. Utredning föreslår en ny lag för stöd och servic
anledningen av utredningens förslag:
Insatser enligt LSS beviljas till personer med en varaktig funktionsnedsättning
stöd. Insatsen är för många en förutsättning för ett självständigt liv på lika vill
fritid och gemenskap. Samtliga dessa är av avgörande betydelse för livskvalite
levnadsvillkor.
I utredningen föreslås en ny lag med förtydliganden och förbättringar i vissa a
delar av utredningen inte omfattas av remissen. Kommunstyrelsens råd för fun
tillbaka.
Kommunstyrelsens FH-råd vill i sammanhanget poängtera att det är viktigt att
olika grupper av personer med funktionsnedsättningar ställs mot varandra. Utr
av andra.
Rådet konstaterar också att anledningen till att utredningen initierats är för att
1999 inneburit att allt färre, i vår mening alltför få, omfattas av lagen genom e
restriktiva trend kan konstateras avseende vilka behov som ska säkerställas för
ställningstagande att personkretstillhörigheten ska bestå omprövas. Liksom att
integritetskänslig art för individer över 16 år ses över liksom schabloniserade
en viss förskjutning så att en del som omfattas av lagen inte längre får goda le
bedömning av rätt till insatser också utgår från goda levnadsvillkor.
Rådet konstaterar att varje individ är unik och de måste därför finnas utrymme
Utredaren betonar vikten av utveckling vad avser både kompetens och kvalite
att varje individ ska få sina behov tillgodosedda återstår att se. Insatserna bör v
Utredaren redovisar att det skett en kostnadsutveckling med ökning av utgifter
persongrupper tillkommit inom ramen för de befintliga personkretsarna. Råde
övertid samt faktiskt arbete under jour/väntetid. Det förekommer och är proble
stöd och service. Det är rådets uppfattning att det är skillnad på fusk som den e
till. Någon sådan distinktion görs sällan i allmändebatten vilket är olyckligt då
I utredningen föreslås en rad konkreta ändringar, exempelvis att brukaren ska
kontakt aldrig får undervärderas. Tekniska lösningar kan aldrig helt ersätta det
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det är aldrig acceptabelt att borttagande av te
Vidare anser rådet, i likhet med utredaren, att insatsen kontaktperson ska finna
flera personer ha samma kontaktperson för en aktivitet. Detta är ett bra förslag
stödbehov, den enskildes behov får aldrig undanträngas för att insatsen sker i g
möjlighet och ett alternativ. Den som inte vill ha aktiviteter i gruppform måste
enskilde att uttrycka in mening och formulera sina önskemål när mötet sker i g
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Utredningen tar upp frågan om habiliteringsersättning. Enligt utredaren ska de
verksamhet. Rådet anser att detta bör ändras så att kommuner ska utbetala reh
deltar i en daglig verksamhet enligt LSS.
Rådet vill betona att bedömningar och utförande av insatser måste vara enhetl
kvalitet blir olika utifrån var i staden man råkar vara bosatt. Samtliga insatser
likvärdighet.
Kommunstyrelsens
riksdagen
funktionsnedsättning
också bejakar
råd
uppnås
för
detta
funktionshinderfrågor
i perspektiv
den fortsätta
även
handläggningen
i sittverkar
eget arbete
för av
att och
detta
alla ser
personer
ärende.
till de
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