Socialnämndens,
Äldrenämndens och
Överförmyndarnämndens
gemensamma råd för
funktionshinderfrågor

Protokoll
nr 7/2022
25 augusti 2022

Protokoll fört vid
socialnämndens, äldrenämndens och
överförmyndarnämndens gemensamma
råd för funktionshinderfrågor
den 25 augusti 2022
Tid:

Kl. 14.00 – 16:00
Digitalt möte via Skype eller telefon
Närvarande:

Se sidan 2 i protokollet

Justerat 2022-08-29

Lena Huss
Ordförande

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

Torbjörn Dacke
Ledamot

SoN:s, ÄN:s och ÖFN:s gem FH-råd
Protokoll
25 augusti 2022
Sida 1 (8)

Närvarande
Ordförande
Ledamöter

Tjänstemän

Lena Huss (HSO/ÅSS) ordförande
Torbjörn Dacke (HSO/FUB) ledamot
Niklas Bjurström (HSO/Epilepsi
föreningen i Stor-Stockholm) ledamot

Veronica Wolgast Carstorp, Socialförvaltningen
David Ekstrand, borgarrådssekreterare
Gustav Hjorth Tegman, sekreterare

1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista
Torbjörn Dacke utseddes till mötets ordförande. Torbjörn öppnade
sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.
2. Val av protokolljusterare och tid för justering av
protokollet
Torbjörn Dacke och Lena Huss justerar
3. Socialnämnden
3.1
Socialnämndens föredragningslista 2022-08-30
Rådet har tagit del av ärendet.

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

3.5
Motion om att Stockholm ska ingå i Kompotten - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/313
Dnr 1.6-190/2022
Rådet har tagit del av ärendet.
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3.6
Ett utvidgat utreseförbud för barn, DS 2022:9 - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/658
Dnr 1.6-299/2022 (omedelbar justering)
Rådet har tagit del av ärendet.
3.7
Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/699
Dnr 1.6-351/2022 (omedelbar justering)
Rådets kommentar:
Rådet menar att en ökad tillgänglighet är angeläget att få till. De ser det
som ett viktigt ärende som rådet behöver följa upp.
Rådet anser att förvaltningens förslag är väl formulerat och lyfter
fram en rad angelägna frågor. Det är av yttersta vikt att barn och
ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa eller som löper betydande risk för detta fångas upp i ett tidigt skede. Tidig upptäckt och
behandling är en förutsättning för återhämtning. Psykisk ohälsa
bland yngre innebär inte sällan att individen kommer att påverkas även fortsättningsvis i livet. Barn och unga är extra sårbara och
denna grupp bör därför särskilt uppmärksammas på olika områden.
3.8
Betänkande Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU
2022:31) - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/775
Dnr 1.6-427/2022 (omedelbar justering)
Rådets kommentar:
Rådet belyser att barn med funktionsnedsättning oftare är sjuka jämfört
med barn utan funktionsnedsättning och att föräldrarna därmed har ökat
behov av att vara hemma med sina barn. Rådet ser att ett förbättrat regelverk kan förenkla och förbättra för föräldrar i systemet och ställer sig
positivt till förslaget.
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3.9
Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott - Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU
2022:37) - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/792
Dnr 1.6-428/2022 (omedelbar justering)
Rådets kommentar:
Rådet menar att bekämpningen av bidragsbrott och sanktionssystem kan
slå hårt mot redan ekonomiskt utsatta grupper/personer som drabbas
därför att de av misstag sökt bidrag de inte har rätt till eller i en för hög
omfattning, samt att det även sker misstag i samband med handläggningen av sådan ansökan. Det här kan därför leda till att en del personer
avskräcks från att söka bidrag.
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3.10
Beslut om arbetsmarknadsinsats för vissa målgrupper som nås via arbetsmarknadsnämndens uppsökande uppdrag - Svar till kommunstyrelsen,
KS 2022/759
Dnr 1.6-441/2022 (omedelbar justering)
Rådets kommentar:
Rådet menar att målgrupperna gäller det man ibland kallar ”hemmasittare” (yngre människor utan känd försörjning varav många
har någon slags ohälsa eller funktionsnedsättning) och kvinnor som
står långt ifrån arbetsmarknaden. Rådet menar att desto längre man
är hemma desto svårare blir det att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Rådet menar att det är viktiga målgrupper att se extra till
och ställer sig positiva till beslutet.
3.11
Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn - Svar till
kommunstyrelsen, KS 2022/805
Dnr 1.6-452/2022 (omedelbar justering)
Rådet har tagit del av ärendet.
3.12
Inspektionen för vård och omsorgs redovisning av Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för
barn och unga samt särskilda ungdomshem - Svar till kommunstyrelsen,
KS 2022/806
Dnr 1.6-453/2022
Rådet har tagit del av ärendet.
3.13
Promemorian - Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten - Svar
till kommunstyrelsen, KS 2022/871
Dnr 1.6-461/2022
Rådets kommentar:
Rådet anser att det är ett bra förslag och ställer sig positiva till svaret.
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3.14
Betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rätts-säkerhet vid
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/877
Dnr 1.6-462/2022
Rådets kommentar:
Rådet menar att förslagen kan innebära en minskad användning av
tvångsåtgärder vilket de ser som positivt. Rådet menar även att förslagen
kan öka den enskildes rättigheter och överlag stärka rättssäkerheten.

SoN:s, ÄN:s och ÖFN:s gem FH-råd
Protokoll
25 augusti 2022
Sida 1 (8)

3.17
Stockholmsenkäten 2022 – Stadsövergripande resultat
Dnr 1.3.2-21/2022
Vilka är det som inte svarar på enkäten?
Hur ska man öka svarsfrekvensen?
Veronica Bland den största svarsfrekvensen. Målet är att alla ungdomar
ska svara. Vad gäller ex användning av alkohol/narkotika har det minskat. Sker en bortfallsanalays mm. Oseriösa svar rensas bort. Det går att
följa svar genom tid/år.
Rådet har tagit del av ärendet.
3.18
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – Förebygga våld i ungas relationer
- delrapportering
Dnr 1.3.2-366/2022
Rådet har tagit del av ärendet.
3.19
Redovisning av budgetuppdraget att samlokalisera socialsekreterare och
polis i alla stadens lokalpolisområden
Dnr 3.1.1-76/2022
Rådet har tagit del av ärendet.
3.20
Lägesrapport om hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på utreseförbud
Dnr 3.1.1-278/2022
Rådet har tagit del av ärendet.
3.21
Insatser som stabiliserar skolgången
Dnr 3.1.1-22/2022
Rådets kommentar:
Rådet ställer sig positivt till alla insatser som syftar till att få barn att
fullfölja sin skolgång och framhåller att barn med funktionsnedsättning
är en grupp som är extra utsatta.
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3.22
Stadens arbete med stöd till anhöriga för nya målgrupper - Program för
stöd till anhöriga 2021-2024
Dnr 3.1.1-319/2022
Rådet har tagit del av ärendet.
3.23
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Centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins
särskilda boenden
Dnr 3.1.1-342/2022
Rådets kommentar:
Rådet lyfter erfarenhet från centraliseringen av hemsjukvården som innebar att sjuksköterskor fick andra arbetsuppgifter och inte deltog i samma
utsträckning i det nära patientarbetet vilket gav negativa konsekvenser
för kvaliteten.
Veronica drar paralleller till LSS-hälsans arbete och organisation. Veronica uppger att förvaltningen under pandemin kunde konstatera att gruppen på socialpsykiatrins bostäder hamnade mellan stolarna i samband
med pandemin och att det fanns stora skillnader i utformning mellan
stadsdelarna. De skillnaderna såg man inte på de kommunala LSS-bostäderna.
Veronica menar att det med en centralisering går att organisera arbetet
så att den enskildes upplevelse av vårdkontakt kan bli bättre.
Rådet ser positivt på att förvaltningen vill se kvalitativa förbättringar.
3.24
Likvärdiga och välfungerande BUS-samverkan över hela staden – Rapport om nuläget och utvecklingsmöjligheter, med fokus på samverkan
med Region Stockholm
Dnr 3.1.1-350/2022
Rådet har tagit del av ärendet.
3.25
Stödboende och servicebostad inom stadens socialpsykiatri – redovisning
av två budgetuppdrag
Dnr 3.1.1-367/2022
Rådets kommentar:
Rådet konstaterar att det är angeläget att utbudet motsvarar behovet vad
gäller bostäderna.
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3.26
Projekt modernisering av sociala system
Dnr 3.1.1-368/2022
Rådets kommentar:
Rådet belyser att det sedan lång tid tillbaka från funktionshindersrörelsen framförts önskemål om redovisning av statistiska uppgifter om till exempel antal ansökningar, bifallsbeslut och avslag. Det är också något
som rådet vid flera tillfällen har lyft tidigare men det finns inte på något
sätt beaktat i ärendet. Rådet ser ett behov av att fortsätta driva frågan.
Veronica svarar att ärendets syfte är att redogöra för redan genomförda
åtgärder Ärendet beaktar inte det som eventuellt kan komma att genomföras de kommande åren.
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Rådet ser det som en självklarhet att det inom en modernisering av
sociala system också utvecklas ett sätt att systematiskt föra statistik
även för beslut avseende funktionshindrade inom LSS och SOL.
Bra om det finns möjlighet att ordna med säkra möten.
Rådet ser det också som en självklarhet att moderniseringen av sociala system också innefattar en säker och användarvänlig plattform
för digitala möten där också dövas intressen tillgodoses.
3.27
Fördelning av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
2022 – påfyllnadsmedel - delrapportering
Dnr 3.1.2-438/2022
Rådet har tagit del av ärendet.
3.28
Uppföljning IOP utsatta EU-medborgare - Uppföljning av verksamheten
under perioden 1 november 2021 till och med 30 april 2022
Dnr 2.11.6-316/2020
Rådet har tagit del av ärendet.

4. Äldrenämnden
4.1
Äldrenämndens föredragningslista 2022-08-30
Rådet har tagit del av ärendet.
4.7
Remiss av Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av
misstänkta brott
Dnr 2022/248
Se svar under punkt 3.9
4.8
Remiss av Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten
Dnr 2022/264
Se svar under punkt 3.13
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4.9
Svar på skrivelse Om timanställningar och fasta anställningar på
heltid (skrivelse från Mirja Räihä m.fl. (S))
Dnr 2022/195

SoN:s, ÄN:s och ÖFN:s gem FH-råd
Protokoll
25 augusti 2022
Sida 1 (8)

Rådet har tagit del av ärendet.
4.10
Fördelning av prestationsrelaterade stimulansbidrag 2022
Dnr 2021/533 & 2021/534
Rådet har tagit del av ärendet.
5. Överförmyndarnämnden
5.1
Överförmyndarnämndens föredragningslista 2022-08-23
Rådet har tagit del av ärendet.
5.5
Anmälan av justerat protokoll 2022-06-16, allmänna ärenden
Dnr ÖFF 2022/513
Rådet har tagit del av ärendet.
5.8
Månadsrapport juli 2022
Dnr ÖFF 2022/1
Rådet har tagit del av ärendet.

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas
Torbjörn avslutade mötet
Nästa FH-råd 2022-09-22
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