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1. SKR:s positionspapper om 
funktionshinder och delaktighet 2017

Länk

https://skr.se/download/18.1f3a3f84162b424002f334a3/1523602821804/Positionspapper%20Funktionshinder.pdf


1. SKR:s utgångspunkt

Medborgare i kommuner och regioner ska behandlas jämlikt. Det betyder 
att alla har rätt till en god service. För att möjliggöra delaktighet på lika 
villkor behöver verksamheter inom kommuner och regioner bidra till att 
utjämna skillnader i levnadsvillkor. Dit hör att undanröja hinder för 
personer med funktionsnedsättning.

Med positionspappret vill SKR tydliggöra sina ställningstaganden för ett 
samlat nationellt, regionalt och lokalt ansvar för alla människors 
delaktighet och lika möjligheter. Positionspapperet har en bred ansats 
och är det första i sitt slag. Det antogs av SKR:s styrelse i november 
2017. 



1. Områden för SKR:s ställningstaganden

1. Internationella åtaganden om mänskliga 
rättigheter

2. Likabehandling och icke-diskriminering

3. Rättighetslagstiftning

4. Kunskapsstyrning

5. Medskapande

6. Delaktighet och demokrati

7. Krav på tillgänglighet och social hänsyn i 
upphandling 

8. Nationell dialog och principer för statlig 
styrning

9. Tillgänglighet och delaktighet

10. Digital delaktighet och användbarhet

11. Folkhälsa och jämlik hälsa

12. Utsatthet för våld och övergrepp

13. Hälso- och sjukvård och tandvård 

14. Individuella stöd

15. Utbildning och livslångt lärande 

16. Arbete och egen försörjning 

17. Kultur idrott och fritid



2. Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen (kallad LSS-
utredningen) - SOU 2018:88 

Länk

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201888/


2. Remissrunda

• I januari år 2019 lämnade utredaren över betänkandet Översyn av 
insatser enligt LSS och assistansersättningen till Regeringen. 
Utredningen, som bland annat innehåller förslag på statligt ansvar för 
den personliga assistansen samt nya insatser i LSS har gått ut på 
remiss.

• Remissen ska besvaras senast 12 november 2020.



2. Utredningens förslag – övergripande 
uttalanden om Personlig assistans (PA)

• PA ska blir mer personlig än andra LSS-insatser

• Individen ska får mer inflytande över vem som ger stödet

• PA ska utföras av ett begränsat antal personer

• PA bygger på förtroende och kunskap om personen



2. LSS-Utredningens förslag

• Ny form av stöd i boende som inkluderar – praktiskt stöd i hemmet, 
motivationsåtgärder, ledsagning, stöd vid föräldraskap och annat 
motsvarande stöd. 

• Avlösarservice ska inte begränsas till hemmet. 

• Korttidstillsyn före och efter skoldagen benämns som förlängd 
utbildning i fritidshem. 

• Ledsagning ska ingå i personlig service och boendestöd LSS.



2. LSS-Utredningens förslag 

• Stöd i form av kontaktperson ska också kunna ske genom gruppaktivitet 
(om samtycke finns). 

• Förbättra stödet genom insatsen kontaktperson. 

• Rätt till inledande kartläggning vid daglig verksamhet

• Tillägg i lagen om vissa kommunala befogenheter att kommunen får betala ut 
habiliteringsersättning till den som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 



2. LSS-Utredningens förslag

• Insatsen rådgivning och annat personligt stöd ska benämnas särskilt expertstöd. 

• För personer under 16 år ersätts personlig assistans med personligt stöd till barn. 
Kommunen tar hela ansvaret för insatsen. 

• Personer över 16 år, med stor och varaktig psykiskt funktionsnedsättning, 
ska ha rätt till insatsen förebyggande pedagogiskt stöd. 

• Staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans. Försäkringskassan, 
eller en ny myndighet ansvarar. Kommunen behåller ansvaret för utförandet av 
personlig assistans när den enskilde begär det. 



2. LSS-Utredningens förslag

• En översyn av regelverket gällande och ett utbildningsmaterial för gode män, 
förvaltare och ställföreträdare bör genomföras för att förhindra jävsproblematik. 

• Ny lag med kapitelindelning föreslås. 

• Behov av översyn av fördelningen av hälso- och sjukvårdsansvaret i samband 
med korttidsvistelse och om kommuner och landsting bör få utökande möjligheter 
att avtala om hur ansvaret kan fördelas.



2. LSS-Utredningens förslag

• Regeringen bör ge IVO i uppdrag att utreda om frekvenstillsyn kan öka kvaliteten 
i gruppbostäder enligt LSS. 

• En satsning på kompetensutveckling kan säkerställa att ny personal har 
tillräckliga kunskaper och möta de krav som nya insatser enligt LSS kräver. 



2. Utredningens bedömning av förslagens 
konsekvenser

• 3000 – 4000 barn får insatsen personligt stöd till barn (istället för PA)

• 1400 – 1800 personer för insatsen förebyggande pedagogiskt stöd 
(istället för PA)

• 7000 – 10000 personer får insatser Personlig service och boendestöd 
(istället för andra insatser enligt LSS och SoL)

• Statens kostnader minskar med 600 miljoner kr per år (på grund av minskad
PA vid hushållsgemenskap)

• Kommunernas kostnader ökar med 300 – 400 miljoner kostnader per år 
(till följd av de nya LSS-insatserna)



2. Förslag som exkluderats i remissen

Remissen som nu gått ut omfattar inte utredningens förslag som handlar om att 
begränsa möjligheterna till assistans för barn och för personer med stora och varaktiga 
funktionsnedsättningar, eller förslaget om en schablon om 15 timmar i veckan för andra 
personliga behov för personer med assistans.



3. Ändring i LSS vad gäller personlig assistans 
för hjälp med andning och sondmatning

Länk

https://www.regeringen.se/493e9b/contentassets/e8c3576103654a298ee47ebce992e356/personlig-assistans-for-samtliga-hjalpmoment-som-avser-andning-och-maltider-i-form-av-sondmatning-prop.-2019_20_92.pdf


3. Sammanfattning
Tidigare gällde att det bara är de delar av hjälpbehovet gällande andning och 
måltider i form av sondmatning som bedöms vara av tillräckligt kvalificerad 
karaktär som ger rätt till personlig assistans för dessa grundläggande behov. 
Hjälpbehovet som omfattas av föräldraansvaret har inte heller varit inte 
assistansgrundande.

Från 1 juli 2020 ska hela hjälpbehovet ge rätt till personlig assistans enligt 
LSS för de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning. 
Hjälpåtgärder som ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna ge rätt 
till personlig assistans och assistansersättning när det gäller hjälp med andning, 
åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges, 
måltider i form av sondmatning och åtgärder som är direkt nödvändiga 
för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider.



4. SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig 
assistent

Länk

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-20201/


4. Remiss

Utredningen har varit ute på remiss, men någon proposition har ännu inte lagts. 



4. Uppdraget

• Undersöka arbetsförhållandena

• Undersöka vilka arbetsuppgifter som ingår

• Undersöka hur behov av kompetens tillgodoses

• Vid behov lämna förslag på åtgärder för goda arbetsförhållanden och samtidig 
respekt för assistansberättigades självbestämmande och integritet.



4. Statistik

• Ca 100 000 personliga assistenter i Sverige. 

• 70 % kvinnor

• 22 % är närstående

• Sedan 1994 har antalet assistansanvändare och antal assistanstimmar 
per användare ökat kraftigt. 

• 2/3 av assistenterna är anställda av privata anordnare



4. Utredningens slutsatser

• Lagar om personlig assistans och arbetsrätt kan kollidera

• Tryggare villkor för kommunalt anställda assistenter

• De flesta trivs bra men yrket kan se väldigt olika ut

• Brister i arbetsmiljön och risk att de inte påtalas

• Det varierar vem som är arbetsledare för assistenterna



4. Utredningens slutsatser

• Vissa uppgifter kräver särskild kompetens

• Tre fjärdedelar av assistenterna uppger att de behöver mer kunskaper

• Mer introduktion och kompetensutveckling för kommunalt anställda 
assistenter

• Risk att oseriösa assistansanordnare ger assistenter dåliga villkor



4. Förslag
Utredningen bedömer att staten har övergripande ansvar för arbetsförhållanden och 
föreslår: 

• Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt utbildnings- och 
kunskapsmaterial

• Kartlägg hur det förhöjda timbeloppet används 

• Kartlägg hur vårdnära uppgifter tas om hand inom personlig assistans och
ta fram ett kunskapsstöd för vårdnära uppgifter

• Låt de privata arbetsgivarna ta över sjuklönekostnaden från kommunerna

• Ställ krav på kollektivavtalsliknande förhållanden för att få anordna 
personlig assistans

• Se över om hushållslagen behöver anpassas till dagens förhållanden



5. Utredning för stärkt personlig assistans

Länk

https://www.regeringen.se/4901cb/contentassets/3c1109bdef5e4613aa17fbd88e2a78aa/dir.-2020_3.pdf


5. Uppdraget 

• Regeringen uppdrar åt en särskild utredare, Fredrik Malm, att se över olika 
frågeställningar inom personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, (LSS). 

• Uppdraget ska redovisas den 23 mars 2021.



5. Utredningens frågeställningar

• Utredaren ska se över möjligheten att stärka rätten till personlig 
assistans för stöd vid egenvårdsinsatser.

• Vidare ska utredaren analysera och föreslå hur rätten till personlig 
assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas.

• Utredaren ska även göra se över hur föräldraansvaret vid 
bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan smalnas av.



5. Utredaren ska bland annat:

• ta ställning till och föreslå hur personlig assistans kan lämnas för stöd vid 
egenvårdsinsatser, 

• analysera och ta ställning till hur personer som omfattas av personkretsen 
enligt LSS och som behöver hälso- och sjukvårdsåtgärder till följd av sina 
funktionsnedsättningar kan ges ändamålsenligt stöd,

• analysera gränsdragningen mellan egenvård och hälso- och sjukvård 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, och 
överväga om frågan ska regleras i författning på en högre nivå än 
myndighetsföreskrifter,



• analysera behovet av ändringar i nuvarande reglering av uppgiftslämnande 
och sekretess i ärenden om personlig assistans och assistansersättning för 
egenvårdsåtgärder, 

• ta ställning till och föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp 
med tillsyn kan stärkas, 

• ta ställning till om en rättssäker tillämpning av föräldraansvaret vid bedömningen 
av det enskilda barnets rätt till personlig assistans kan uppnås genom 
kunskapsstöd eller riktlinjer eller om detta ansvar i stället bör smalnas 
av genom reglering i författning,

• lämna nödvändiga författningsförslag.

5. Utredaren ska bland annat:



6. Översyn av LSS-regler när det gäller bostad 
med särskild service
Dir. 2020:28

Länk 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/03/dir.-202028/


Regeringen har utsett en särskild utredare som ska se över reglerna och 
klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är att den enskilde 
inte ska drabbas av ytterligare kostnader för sitt boende på grund av sin 
funktionsnedsättning.

6. Uppdraget



6. Uppdragets innehåll

• redogöra för och bedöma rättsläget för kommunens möjlighet att välja 
upplåtelseform för bostad med särskild service, hur reglerna i hyreslagen 
tillämpas i hyresförhållande och under vilka förutsättningar som 
gemensamhets- och personalutrymmen får utgöra underlag för 
beräkning av hyran,

• analysera och redogöra för vilka ekonomiska konsekvenser ett hyres
respektive avgiftsförhållande får för den enskildes kostnader för sitt boende,

• vid behov föreslå en mer kostnadseffektiv reglering som innebär att den 
enskilde inte ska få merkostnader för sitt boende på grund av sin 
funktionsnedsättning, och vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

• Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.



7. Särskild utbildning för vuxna blir en del av 
komvux

Länk 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/sarskild-utbildning-for-vuxna-blir-en-del-av-komvux/


7. Sammanfattning

Den 1 juli 2020 upphörde särskild utbildning för vuxna som egen skolform 
och blir en del av den kommunala vuxenutbildningen (komvux). 
Utbildningen byter också namn till komvux som särskild utbildning. Syftet 
är att stärka vuxenutbildningen för att vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada ska kunna få den 
utbildning som de behöver. Sammanslagningen med komvux ska göra 
det enklare för eleverna att läsa inom olika delar av vuxenutbildningen.

De kursplaner som i dag används inom särskild utbildning för vuxna 
kommer fortsättningsvis att användas inom komvux som särskild 
utbildning, och utbildningen.



8. Socialstyrelsens lägesbeskrivning för 
funktionshinderområdet 2020

Länk

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-3-6686.pdf


8. Slutsatser

• Insatser till personer med funktionsnedsättning fortsätter att öka i högre 
takt än befolkningsutvecklingen, men ökningstakten är inte lika hög 
som tidigare.

• Verksamhetsområdets andel av socialtjänstens kostnader har legat på 
oförändrad nivå under de senaste åren. Men hälften av kommunerna i 
landet har en ansträngd budget.

• Tiden för utredning och verkställighet är långa och fortsätter att öka. 

• Insatsen boende för barn enligt LSS minskar, men många kommuner 
bedömer att insatsen kommer att öka.



8. Slutsatser

• Psykisk funktionsnedsättning och ohälsa är utbredd inom LSS.

• Få går från dagverksamhet till arbete och det blir vanligare med 
ekonomiskt bistånd.

• Många brukare är nöjda med insatserna.

• Kommunerna får allt svårare att rekrytera handläggare och det saknas 
kunskap om funktionsnedsättning hos handläggare och baspersonal.



8. Slutsatser

• Personals tillgång till alternativ kompletterande kommunikation ökar.

• Många kommuner saknar verktyg för att identifiera våldsutsatthet bland 
brukarna.

• IVO ser att tvångs- och begränsningsåtgärder fortfarande förekommer 
och att brister förekommer i en femtedel av boenden för barn enligt 
LSS. Psykisk funktionsnedsättning och ohälsa är utbredd inom LSS.



9. Myndigheten för delaktighets (MFD) 
uppföljning av funktionshinderspolitiken 2019

Länk

https://www.mfd.se/contentassets/40f7fbaaa0a7400c948521eee94128a3/2020-4-uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken-2019.pdf


9. Slutsatser

• Det fortfarande är fortfarande lång väg kvar till riksdagens mål om full 
delaktighet i samhället för alla, oavsett funktionsförmåga. 
MFD efterfrågar tydligare styrning av politiken och mer fördjupad 
analys om ekonomiska och politiska reformer på nationell, regional och 
lokal nivå.

• MFD ser att utvecklingen har stagnerat eller gått bakåt inom flera 
centrala samhällsområden, t.ex. inom skola och arbetsmarknad. 
Tillgång till individuellt stöd har försämrats.

• Delaktigheten och tillgänglighet ökar, bl.a. inom media, webbsidor samt 
kollektivtrafiken.



10. MFD:s rapport om ekonomisk jämställdhet 
för kvinnor med funktionsnedsättning, 2019

Länk

https://www.mfd.se/contentassets/4a83dd50ab084b79a86f69594f3a0915/2019-8-ekonomisk-jamstalldhet-for-kvinnor-med-funktionsnedsattning.pdf


10. Slutsatser

• Kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars 
disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är 
den relativa fattigdomsgränsen.

• Det finns brister inom utbildningssystemet som försenar, och begränsar, 
etableringen på arbetsmarknaden för unga kvinnor med funktionsnedsättning.

• Kvinnor med funktionsnedsättning är deltidsarbetslösa eller har timanställning 
i större grad än män med funktionsnedsättning och övriga kvinnor och män.



11. MFD – rapport (2020): 
Personer med funktionsnedsättning om 
den digitala utvecklingen

Länk

https://www.mfd.se/vart-uppdrag/publikationer/rapport/digital-utveckling-i-samhallet---rivkraft/


11. Slutsatser

Myndigheten för delaktighet (MFD) skickat en enkät till sin undersökningspanel, 
kallad Rivkraft, om hur den digitala utvecklingen påverkar vardagen. 
2353 personer svarade. 

• Majoriteten tycker att den digitala utvecklingen av teknik och tjänster har 
underlättat vardagen, t ex ger den många möjligheten att leva mer oberoende, 
att kunna anpassa vardagen utifrån egna förutsättningar och vara socialt 
inkluderad.

• Positiva exempel som ges är digitala stödgrupper, tillgänglig information om 
hjälpmedel och möjlighet att uträtta digitala ärenden när den personliga 
assistansen inte räcker till. 



11. Slutsatser

• En del i panelen ser utvecklingen som till viss del försvårande. Det 
riskerar att distansera individen från det offentliga och samhället i 
övrigt. Teknisk utrustning, abonnemang och uppdateringar av produkter 
och tjänster är dyrt. Det är även svårt att lära sig använda tekniken 
vilket blir ett hinder för att kunna följa med i utvecklingen. 

• Exempel på svårigheter är otillgängliga skolplattformar, kontrastfärger 
som gör svårt att uppfatta information och digitala tjänster som är svåra 
att förstå.  



12. Socialstyrelsens uppföljning av 
barnkonventionens genomslag vid tillämpning 
av LSS

Länk

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-11.pdf


12. Slutsatser

• Brist på kunskap om hur kognitiva svårigheter påverkar barn. 

• Bilden av att barnperspektivet inte uppfylls i tillräcklig utsträckning vid tillämpningen 
av LSS bekräftades. 

• Barnets bästa verkar vara svårt att definiera. Det är abstrakt och krockar med andra 
familjemedlemmars behov. 

• Kommunikation med barnet upplevs som svårt, dels på grund av barnet har en 
funktionsnedsättning men också på grund av bristande kompetens och verktyg. 



12. Slutsatser

• Att LSS ligger separerat från den sociala barn och ungdomsvården 
medför organisatoriska hinder. Ofta behövs en bredare utredning av 
barnets situation än bara om barnet är berättigad en insats enligt LSS. 
T.ex. om föräldrarna har kapacitet att hantera barnets 
funktionsnedsättning som grund för beslut om en insats enligt 
LSS ska beviljas eller inte. 

• Personal saknar kompetens om barnkonventionen.  

• Personalomsättning, låg utbildningsgrad och erfarenhetsbrist. 



13. Socialstyrelsens kartläggning och analys: 
Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd

Länk 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-21.pdf


13. Kartläggningens iakttagelser

• Socialstyrelsen konstaterar att vuxna med adhd är en grupp som i hög grad 
påverkas av sin diagnos vad det gäller exempelvis sjuklighet, arbetslöshet, 
jämlikhet och levnadsvillkor. 

• Det finns goda skäl till att basera långsiktiga och individuella stöd för att komma i 
sysselsättning på förståelse för att den typ av beteenden som följer med adhd
ofta beror på bristande förmågor, inte nonchalans eller ointresse.

• Den personliga fördel som vuxna med adhd kan få genom långsiktiga insatser 
kan därför inte underskattas. Forskning visar att långsiktigt stöd även bli en 
samhällsekonomiskt mycket lönsam satsning. 



13. Kartläggningens iakttagelser

• Det behövs ett helhets- och familjeperspektiv vid behandling av adhd, 
för att säkerställa att hela familjen får det stöd och de insatser som 
behövs för att få vardagen att fungera.

• Samsjuklighet och sociala problem riskerar att öka över tid för vuxna 
med adhd, vilket kan leda till en mycket omfattande problematik om 
lämpliga insatser dröjer eller uteblir. Om samhället tidigare kan sätta in 
ett långsiktigt stöd kan sannolikt mycket lidande minskas eller 
undvikas.



13. Kartläggningens iakttagelser

• Personer med adhd och psykisk funktionsnedsättning kan ha ökad risk 
för försämrad tandhälsa. En ökad samverkan mellan tandvård och 
hälso- och sjukvård kan leda till att individens samlade behov 
tillgodoses på ett bättre sätt. 

• Internationella guidelines (riktlinjer) förordar att stöd och behandling av 
adhd bör vara multidisciplinärt och därmed bestå av en kombination av 
psykosociala och pedagogiska insatser som vid behov kombineras 
med läkemedel. 



13. Kartläggningens iakttagelser

• Gruppen vuxna med adhd är mycket heterogen

• Vissa vuxna med adhd (exempelvis äldre personer) riskerar att undanhållas 
utredning och effektiv behandling. 

• Forskare och personal har erfarenhet av att personer med annan kulturell 
bakgrund riskerar att inte få tillgång till rätt vård. Det finns också en manlig 
norm som kan leda till att kvinnor med adhd inte får rätt diagnos och 
behandling. 



14. IVO:s tillsyn av grupp- och 
servicebostad 

Länk

https://www.ivo.se/tillsyn/prioriterade-riskomraden-2018-2020/personer-med-funktionsnedsattning/


14. Resultat

Detta är IVO:s prioområde nr 2 2018 – 2020.

Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö 
och omsorg. Bristerna som framkommer i myndighetens uppföljningar och 
omvärldskontakter pekar på att det finns landsomfattande problematik inom 
nämnda bostäder. 

• Brukare som har insatsen grupp- eller servicebostad riskerar att utsättas för 
övergrepp, tvångs- eller begränsningsåtgärder eller brisande delaktighet och 
självbestämmande. 

• Behovet av insatsen ökar och kommer fortsätta att öka. Det leder till att 
många kommer att drabbas av kvalitetsbrister och/eller missförhållanden. 



14. Resultat

• 34 % av kvinnor med funktionsnedsättning har utsatts för fysiskt, 
psykiskt eller sexuellt våld efter 15 års ålder. Den låga andelen 
anmälningar från boenden är bekymmersam eftersom personer med 
funktionsnedsättning har en hög utsatthet för våld, i synnerhet kvinnor. 

• Hälso- och sjukvård behöver göras mer tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning då de ofta har en sämre hälsa än den övriga 
befolkningen. 



15. Andra pågående regeringsuppdrag 
inom funktionshinderområdet



15. Andra pågående regeringsuppdrag
• Stödmaterial till kommuner och andra aktörer för att främja en aktiv fritid för personer 

med funktionsnedsättning (Länk, 15 juni 2021).

• Förbättra den nationella statistiken vad gäller hjälpmedelsförskrivning (Länk, 1 februari 
2021). 

• Översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Länk. Ska vara klart den 24 februari 
2021.

• Uppdrag till Konsumentverket att bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om 
normala levnadskostnader Länk, 1 mars 2021.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/framjande-av-aktiv-fritid-for-personer-med-funktionsnedsattning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/flera-regeringsuppdrag-for-okat-stod-till-barn-med-funktionsnedsattning/
https://www.regeringen.se/4a0c0c/contentassets/3740d52a336f4f05a340be9b3be4e594/stallforetradarskap-att-lita-pa--en-oversyn-av-reglerna-om-gode-man-och-forvaltare-dir.-2019-44.pdf
https://www.regeringen.se/494f3e/contentassets/b85b2f71a60647a081d341f78bd2f8af/uppdrag-att-bista-forsakringskassan-med-ett-referensmaterial-om-normala-levnadskostnader.pdf


15. Andra pågående regeringsuppdrag
Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för 2020 uppdragits att kartlägga och analysera 
kompetensen hos personal som arbetar i LSS-boenden och vilka kompetensinsatser som 
erbjuds offentligt finansierade LSS-boenden. Länk. Uppdraget ska vara klart 31 mars 
2021.

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20527


16. Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete 
– ett gemensamt uppdrag för MFD och 
Länsstyrelsen 

Länk

https://www.mfd.se/contentassets/5111ee56f4ea4209a05924d9bd98cc73/2018-21-funktionshinderspolitiskt-stod-i-samarbete-delrapport.pdf


16. Uppdraget

• MFD och länsstyrelserna har av regeringen uppdraget att i samarbete 
ge stöd till kommuner och regioner att genomföra sina 
funktionshinderspolitiska planer och strategier. 

• Syftet med uppdraget är att stärka kommunsektorns förutsättningar att 
bedriva funktionshinderspolitiskt arbete i linje med det nationella målet 
och inriktningen. Stödet ska ge tjänstepersoner och beslutsfattare såväl 
konkret stöd inom olika verksamhetsområden som ökad kunskap om 
funktionshinderspolitik i stort.

• Uppdraget löper under åren 2018–2020.



16. MFD:s reflektioner av arbetet i sin 
delredovisning av regeringsuppdraget
• Funktionshinderspolitiken är politiskt lågt prioriterad i kommunsektorn vilket 

resulterar i svag styrning och begränsade mandat för dem som arbetar med 
frågan. 

• Funktionshindersfrågorna, även i de fall de explicit uttrycks som en 
rättighetsfråga, sorterar ofta under kommunernas socialförvaltning. Den smala 
tolkningen av funktionshindersfrågorna försvårar ambitionen att arbeta 
rättighetsbaserat och tvärsektoriellt. 

• Insatser och projekt för att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning genomförs, men det saknas ofta systematik i arbetet. 
Vidare saknas samordning mellan olika enheter och förvaltningar och 
uppföljning av resultat och effekt är bristfällig.



16. MFD:s reflektioner av arbetet i sin 
delredovisning av regeringsuppdraget
• Kunskap och kompetens inom funktionshinderspolitiska frågor i 

kommunsektorn är mycket varierad såväl mellan kommuner som inom 
kommuner, mellan olika förvaltningar, funktioner och anställda. Detta 
gäller både kunskap om funktionshinderspolitik som en rättighetsfråga 
och om den nationella politiken.

• Den varierade nivån på kunskap och kompetens är ett hinder för 
många kommuner att arbeta systematiskt med frågan. Det saknas ofta 
självförtroende att våga prioritera och ta tydliga beslut om vad som ska 
göras, och vad som inte ska göras. Detta leder till vaga eller alltför 
omfattande målformuleringar som de egna kommunala 
verksamheterna har svårt att tolka och omsätta i praktiskt arbete. 



16. MFD:s reflektioner av arbetet i sin 
delredovisning av regeringsuppdraget
• Uppdraget har inneburit att länsstyrelsen kommit att fungerar som en 

kanal för andra statliga myndigheter vars uppdrag har bäring på 
funktionshinderspolitiken. Exempelvis har Upphandlingsmyndigheten, 
Arbetsförmedlingen och Myndigheten för digital förvaltning genom 
uppdraget fått möjlighet att ge stöd till ett stort antal kommuner.



17. DelaktighetsBoosten

Länk

http://delaktighetsboosten.se/


17. DelaktighetsBoosten

Kommunerna har möjlighet att söka stöd inom funktionshinderområdet 
senast 1 september (Länk).

Stödet, som kallas DelaktighetsBoosten, kommer från Länsstyrelsen och 
har fokus på två delar:

• 1. Att skapa en strategi för kommunens funktionshinderpolitik

• 2. Hur man som kommun kan optimera samarbetet med 
funktionshinderrörelsen.

http://delaktighetsboosten.se/


18. Öppna jämförelser 2020 - Personer 
med psykisk funktionsnedsättning, 
Socialpsykiatri

Länk 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2020-6-6793.pdf


18. Sammanfattning

• En tredjedel av kommunerna har en aktuell samlad plan för 
handläggarnas kompetensutveckling inom socialpsykiatrin. 

• Andel handläggare med socionomexamen är 75 procent. Kommuner 
med fler invånare har högre andel handläggare med socionomexamen.

• 89 procent av kommunerna har en socialjour med socionomutbildad 
personal tillgänglig utanför kontorstid, året runt. 

• En tredjedel av kommunerna bedriver uppsökande verksamhet. 

• 40 procent av kommunerna har aktuella kontinuitetsplaner för bostad 
med särskild service för vuxna. 



19. Länkar till ytterligare information inom 
funktionshinderområdet

• Styrkraft i funktionshinderpolitiken – SOU 2019:23

• Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

https://www.regeringen.se/4995fb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/sou-2019_23_webb.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nationella-riktlinjer-tas-fram-for-neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar/


Kontaktpersoner på Storsthlm

Tina Trygg, processledare

tina.trygg@storsthlm.se

08-615 94 17

Håkan Wramner, processledare

hakan.wramner@storsthlm.se

08-615 94 19

mailto:Tina.trygg@storsthlm.se
mailto:hakan.wramner@storsthlm.se
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