
 

 

 

Förslag från Riksförbundet FUB i anslutning till 

omvärldsbevakningsmöte i Socialstyrelsens funktionshindersnämnd, 

2021-03-04 

Riksförbundet FUB arbetar för goda levnadsvillkor för barn, unga och vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning (IF). Nedan redovisas frågor som vi tycker att Socialstyrelsen ska 

uppmärksamma och driva i en nära framtid: 

Daglig verksamhet – behov av ny kartläggning 

Vid omvärldsbevakningsmötena 2019 respektive 2020 lyfte FUB behovet av en ny 

kartläggning av daglig verksamhet. Vi ser fortsatt ett stort behov av detta. Senast 

Socialstyrelsen gjorde en kartläggning var 2008. De kvalitetsbrister som då observerades 

kvarstår eller har fördjupats. Många av bristerna har även ställts på sin spets under covid-

19 pandemin. 

Daglig verksamhet är den största LSS-insatsen. 2019 hade 38 300 personer daglig 
verksamhet. Enligt IVO (Vad har IVO sett 2019?) hade antalet ej verkställda beslut om daglig 
verksamhet ökat med nästan 90 procent mellan 2016 och 2019 (uppgifter för januari till och 
med september). IVO konstaterar att det delvis kan bero på att verksamheten inte fullt ut 
kan möta de behov som många unga vuxna har: ”Tidigare tillsyn har exempelvis visat att den 
traditionella dagliga verksamheten inte motsvarar de behov och önskemål som unga vuxna 
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har. De vill ofta ha en annan form eller ett annat 
innehåll i den dagliga verksamheten än vad personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning önskar.” (IVO, sid.60). 
 
FUB får signaler från hela landet om att det nu blivit vanligt med blandade grupper i daglig 
verksamhet, dvs. att personer med olika typ och grad av funktionsnedsättning deltar i 
samma dagliga verksamhet. I många kommuner finns nu unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar på daglig verksamhet. Blandade grupper med skilda förutsättningar 
och behov ställer stora kompetenskrav på chefer och personal och skapar inte sällan 
problem i utformningen av verksamheten. 
 

Ett stort problem är att det saknas aktuell forskning om daglig verksamhet. Ett undantag är 
forskaren Eva Flygare Wallén, som gjort en litteraturstudie om daglig verksamhet (”BEST 
PRACTICE” inom daglig verksamhet – en litteraturstudie. Daglig verksamhet för vuxna i 
arbetsför ålder med intellektuell funktionsnedsättning. Rapport Mälardalens högskola, 2016). 
Flygare Wallén konstaterar att det finns ”en hel del utmaningar för att verksamheten ska 
vara meningsfull” för personer med ett stort behov av omsorg.  
 

Inte heller den senaste LSS-utredningen, som avslutades i januari 2019, hade fokus på daglig 
verksamhet och den lämnade inga konkreta förslag på kvalitetsutveckling av verksamheten. 
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Stora kvalitetsskillnader 
FUB kan konstatera att det är stora kvalitetsskillnader mellan olika dagliga verksamheter, 
ibland även i en och samma kommun. Mest nöjda är genomgående personer med lindrig 
intellektuell funktionsnedsättning som har utflyttad daglig verksamhet på ett företag eller 
inom en kommunal förvaltning. Minst nöjda är anhöriga till personer med mer omfattande 
funktionsnedsättning. Se mer om detta i FUB:s rapport 500 röster om LSS, FUB, 2018. sid. 91-
113: 
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/fubs_rapport_500_roster_om_lss_2018.p
df 
 
Centralisering av daglig verksamhet pågår 
FUB ser en tydlig trend mot allt större enheter, när allt fler kommuner centraliserar den 

dagliga verksamheten. Vi ser allvarligt på att ”den lilla gruppens princip” alltmer överges, 

dvs. att gruppen inte ska vara större än att det går att utveckla varaktiga relationer med 

varandra och personalen. Det är tydligt att ekonomiska motiv ligger bakom centraliseringen, 

eftersom sammanslagningen av verksamheter gör att personalgruppen kan minskas. Stora 

grupper medför försämrade möjligheter till överblick och därmed ökad risk för otrygghet. 

FUB får signaler om mobbningstillbud, som troligen till en del kan förklaras med att 

deltagare med helt olika behov och förutsättningar finns i samma verksamhet. Dessutom kan 

problem med trängsel och en bullrig ljudnivå uppstå. 

Låg ambitionsnivå 
I många dagliga verksamheter är ambitionsnivån skrämmande låg. Särskilt drabbade är 
personer med en mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning, liksom personer med 
flerfunktionsnedsättning. I den mån de ens deltar i daglig verksamhet. Anhöriga beskriver 
dessa dagliga verksamheter som ”mer förvaring än verksamhet”. FUB ser ett stort behov av 
metodutveckling inom daglig verksamhet, för att möjliggöra individuella 
utvecklingsmöjligheter och en meningsfull sysselsättning. 
 
Bristande personalkompetens och frånvarande chef 
Genomgående ser vi att personalkompetensen behöver stärkas. Alltför många verksamheter 

har också en chef på distans; enhetschefer kan ha ansvar för upp till 6-8 olika LSS-

verksamheter. Chefen behöver finnas i verksamheten för handfast arbetsledning. 

Den digitala delaktigheten brister 
Många vuxna med intellektuell funktionsnedsättning står fortfarande utanför det 

digitaliserade samhället. För att fler ska bli delaktiga behöver personalen på daglig 

verksamhet ha kunskap om anpassad IT. Det måste också finnas en vilja att ge stöd med 

uppkoppling, support med mera. Förutom bristande kompetens saknas ibland insikten om 

att hjälp med att använda en dator faktiskt kan ingå i arbetsuppgifterna på daglig 

verksamhet. Fortfarande saknar många dagliga verksamheter för övrigt trådlöst internet, 

WiFi.  

Effekter av pandemin för daglig verksamhet 
I rapporten Vad har IVO sett 2020? visar IVO att antalet ej verkställda beslut ökade med 160 
procent år 2020 jämfört med 2019, varav merparten handlade om daglig verksamhet. I 
många fall handlar det om att daglig verksamhet har stängts ned pga. pandemin. IVO 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/fubs_rapport_500_roster_om_lss_2018.pdf
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/fubs_rapport_500_roster_om_lss_2018.pdf
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konstaterar att det finns skillnader mellan pandemins utbredning i landet och vilka 
kommuner som har rapporterat in ett förändrat antal ej verkställda beslut till IVO. IVO 
skriver även att ”(d)et finns kommuner som ingår i regioner där det har varit låg 
smittspridning av covid-19, som har rapporterat in många ej verkställda beslut i förhållande 
till befolkningsmängden. FUB blev genom en enkätundersökning bland medlemmarna i juni 
2020, varse om att det fanns kommuner som tidigt våren 2020 stängde ner daglig 
verksamhet trots att smittspridningen i de aktuella kommunerna var låg. I många fall var 
verksamheten nedlagd under flera månader. Vi känner även till åtminstone en kommun, i Västra 

Götaland, som har gått ut med information om att daglig verksamhet kommer vara stängd för 
personer som bor i LSS-bostad ett halvår framåt i tiden, dvs. till början av september 2021. Detta 
trots att samtliga deltagare har fått sina två vaccindoser. I det fallet hänvisar kommunen till hög 
personalfrånvaro, vilket är högst anmärkningsvärt och oacceptabelt då LSS är en rättighetslag. FUB 
har för övrigt anledning att tro att nedstängningen av daglig verksamhet i kommuner med låg 
smittspridning till en del har handlat om att frigöra personal till annan verksamhet.  
 

Det är också tydligt att möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om 
social distansering är starkt begränsad i många dagliga verksamheter pga. den centralisering 
av daglig verksamhet som ägt rum i många kommuner (se ovan). Det är helt enkelt inte 
möjligt att avgränsa verksamheten eftersom det på många håll är ett stort antal deltagare 
och personal på en förhållandevis liten yta.  
 
De digitala bristerna i många dagliga verksamheter har också synliggjorts under pandemin. 
Effekterna av nedstängda dagliga verksamheter hade förmodligen blivit mindre om fler 
personer med insatsen daglig verksamhet hade kunnat få digitala arbetsuppgifter. I 
dagsläget saknar många i personalen tillräcklig kunskap om IT och hur man möjliggör digital 
delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Nationell kartläggning av LSS-verksamhet för äldre med intellektuell 

funktionsnedsättning  

FUB efterlyser en nationell kartläggning av hur kommunerna planerar och ordnar för äldre 

med IF: Är LSS-bostäderna anpassade och tillräckligt stora för att rymma skrymmande 

hjälpmedel? Går det att tillgodose allas behov av stöd i en gruppbostad med stor 

åldersspridning bland de boende? Har personalen adekvat kompetens om hur intellektuell 

funktionsnedsättning, åldrandet och ev. demenssjukdom samverkar?  

I vilken utsträckning anordnar kommuner någon form av dagverksamhet för dem som inte 

längre har insatsen daglig verksamhet? I de kommuner som erbjuder dagverksamhet: Hur 

många timmar omfattar den? Vad innehåller den? 

 
Personer med IF lever längre 
Medellivslängden i befolkningen har ökat succesivt, 2019 var den 81,3 år för män och 84,7 år 
för kvinnor (SCB). Även personer med IF lever allt längre. FUB:s lokalförening i Växjö 
rapporterar exempelvis att kommunen nästa år får de första 90-åringarna med LSS-insatser. 
Av totalt 360 personer som bor i bostad enligt LSS i Växjö är 50 personer över 75 år och 175 
över 55 år.  
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Sveriges kommuner och regioner, SKR, konstaterar i en rapport (Stöd för prognos av boende 
enligt LSS), som publicerades 2020 att fler personer (av de intervjuade) nyttjar 
boendeinsatser enligt LSS under längre tid dels för att de flyttar hemifrån tidigare, dels för 
att de lever längre.:  
https://skr.se/download/18.473ad10517255cab6f8c1442/1591167227609/Rapport_%20Pro
gnos_av_boenden_%20enl_%20LSS_%20slutv.pdf  
 

LSS-bostäder anpassade för äldre 
Äldre med intellektuell funktionsnedsättning ska ha rätt att bo kvar i sin bostad även om de 
får en demenssjukdom och/eller annan sjukdom som kräver medicinsk vård, rehabilitering 
och hjälpmedel. Men i takt med att allt fler personer med IF blir äldre ökar behovet av 
omvårdnad som tar hänsyn till åldrandet. Det ställs även krav på att lägenheter och 
gemensamma utrymmen i LSS-bostäder är anpassade och tillräckligt rymliga för att 
skrymmande hjälpmedel ska få plats. Det handlar om såväl personliga hjälpmedel, 
exempelvis rullstolar och rollatorer, som hjälpmedel som underlättar för personalen som ska 
ge omvårdnad och stöd. Det handlar med andra ord om både den enskildes rätt till en värdig 
omvårdnad och personalens rätt till en god och riskfri arbetsmiljö. 
 
Kennerth Björn, ordförande i FUB:s lokalförening i Växjö berättar om situationen i 
kommunen: ”Problemet är att våra äldre personer ofta bor i äldre bostäder som är svåra att 
anpassa för alla hjälpmedel och mer omvårdnadsbehov. Det blir inga värdiga boenden och 
dålig arbetsmiljö för personalen. Vi har idag 3 gruppbostäder för äldre personer men det 
räcker inte till. Skall man flytta på någon så måste de uppleva att de får det bättre på det nya 
stället och det är inte lätt om bostäderna är för små.” 
 

Det är även av stor vikt att personalen har adekvat kunskap om att ge stöd till en äldre 
person med IF, eventuell demenssjukdom och ytterligare funktionsnedsättningar som beror 
på åldrandet. 
 
Utmaning med stor åldersskillnad hos de boende 
Den stora spännvidden i ålder i många gruppbostäder/servicebostäder är en stor utmaning. 
Detta ser man i ett pågående Arvsfondsprojekt Gott liv som äldre – aktiviteter och boende 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning (projektägare FUB Västmanland). Några 
boende kan vara strax över 20 år, och i början av sitt vuxenliv, medan andra är 80 år 
och i slutet av livet. De boende i en och samma LSS-bostad har följaktligen väldigt olika 
behov och förutsättningar, vilket gör att de äldre ofta hamnar i kläm. Det gör det också svårt 
med att rekrytera och behålla personal samt att ha tillräcklig personalkompetens. 
 
Behov av en organiserad dagverksamhet för äldre 
Samma åldersregler för pensionering gäller för daglig verksamhet som i arbetslivet, dvs. man 
går i pension när man är 65 år. Från och med 2020 har man rätt att vara kvar på jobbet till 68 
års ålder och från 2023 kan man vara kvar till 69 års ålder. Personer med IF som uppnått 
pensionsåldern, och som så önskar, ska följaktligen ha möjlighet att fortsätta i daglig 
verksamhet till 68 års ålder (2020) och 69 års ålder (2023). 
 

https://skr.se/download/18.473ad10517255cab6f8c1442/1591167227609/Rapport_%20Prognos_av_boenden_%20enl_%20LSS_%20slutv.pdf
https://skr.se/download/18.473ad10517255cab6f8c1442/1591167227609/Rapport_%20Prognos_av_boenden_%20enl_%20LSS_%20slutv.pdf
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FUB och Inre Ringen Sverige (sektion inom FUB för personer som själva har IF) anser att det 
finns ett stort behov av en pensionärsverksamhet eller organiserad dagverksamhet för äldre 
personer med IF, som har slutat på daglig verksamhet. Det är viktigt för att de äldre ska ha 
något meningsfullt att göra och för att bibehålla såväl fysisk- som psykisk hälsa. Vissa 
kommuner har börjat planera för pensionärsverksamhet för personer med IF, men i flertalet 
kommuner är äldre med IF som uppnått pensionsåldern med stor sannolikhet hänvisade till 
att det eventuellt anordnas aktiviteter i LSS-bostaden.  
 

Bostad för vuxna enligt LSS 
 
FUB efterlyser en kraftfull satsning på kompetensutveckling av personal och chefer i LSS-
bostäder, för att förhindra tvångs- och begränsningsåtgärder och andra missförhållanden i 
LSS-bostäder. Se även avsnittet personalkompetens i bostad enligt LSS, nedan. 
 
Kvaliteten i LSS-bostäder beror i hög grad på den personal som arbetar närmast de boende. 
Viktiga förutsättningar för detta är att samtliga anställda har kunskaper motsvarande 
Socialstyrelsens allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service och omsorg 
enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2), tillsammans med 
engagemang och intresse för att arbeta med människor med intellektuell 
funktionsnedsättning. Till detta kommer att personalen måste vara dimensionerad för de 
boendes behov av stöd och omvårdnad. En annan viktig förutsättning för en verksamhet 
med kvalitet är en närvarande chef. Ett närvarande ledarskap har även visat sig vara en 
framgångsfaktor under covid-19 pandemin, vilket IVO har visat i sin tillsyn av bostad med 
särskild service (Tillsyn för minskad smittspridning av covid-19 – LSS-boende för vuxna, IVO 
2020-8). 
 
IVO konstaterar i rapporten Vad har IVO sett 2020? att risken för att utsättas för tvångs- och 
begränsningsåtgärder och andra missförhållanden i LSS-bostäder har ett samband med att 
personal och/eller föreståndare på LSS-verksamheter inte har tillräcklig kompetens eller 
förutsättningar för att utföra sitt arbete utan att ta till otillåtna åtgärder. I anslutning till 
detta upprepar FUB sitt krav på att Socialstyrelsens allmänna råd Kunskaper hos personal 
som ger stöd, service och omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning 
(SOSFS 2014:2), omarbetas till tvingande föreskrifter. FUB välkomnar att IVO i rapporten 
tydligt markerar att ansvar för många verksamheter ger sämre förutsättningar för ett 
närvarande ledarskap. Vi efterlyser att IVO, vid tillståndsgivning för nya LSS-bostäder, ställer 
krav på maximalt antal verksamheter som en chef får ha under sig.  
 
LSS-bostäder under pandemin 
Enligt IVO har tvångs- och begränsningsåtgärderna i LSS-bostäder ökat under pandemin. FUB 
har fått många signaler från medlemmarna om att olagliga besöksförbud infördes i grupp- 
och servicebostäder redan i mars/april 2020, i anslutning till det nationella besöksförbudet i 
särskilda boenden för äldre. Många kommuner och privata utförare stängde även 
gemensamhetslokalerna för de boende i både grupp- och servicebostäder för att förhindra 
smittspridning. I många fall var gemensamhetsutrymmena stängda under flera månader, 
trots att ingen av de boende var smittad.  
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FUB har även fått rapporter om att boende i gruppbostäder inte fick komma tillbaka till 
bostaden om de åkte hem till sina närstående under exempelvis en helg. 

 
Personalkompetens i bostad enligt LSS 
 

FUB ser med stort intresse fram emot resultatet av Socialstyrelsens regeringsuppdrag 
(redovisas senast den 31/3) att kartlägga och analysera kompetensen hos personal i LSS-
bostad för barn och unga respektive vuxna. FUB har haft en dialog med Socialstyrelsens 
utredare och lämnat synpunkter, såväl när det gäller befintliga brister som förslag till 
åtgärder. 
 
Se Riksförbundet FUB:s skrivelse, daterad den 28 augusti 2020: 
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/09/Skrivelse.pdf 
 
FUB utgår ifrån att resultatet av kartläggningen kommer att visa att det finns stora behov av 
kompetensutveckling. Det är hög tid för en kraftfull satsning på funktionshinderområdet, 
som under många år hamnat i bakvattnet jämfört med äldreomsorgen. FUB har under lång 
tid föreslagit ett ”LSS-lyft”, finansierat med statliga medel. Förhoppningsvis leder 
Socialstyrelsens kartläggning till att en sådan satsning nu blir verklighet!  
 
 

Brister i stödet för unga vuxna som bor kvar i föräldrahemmet 

FUB efterlyser riktlinjer från Socialstyrelsen när det gäller möjlighet till förlängt 

öppethållande på daglig verksamhet, eller annan LSS-insats, för unga vuxna som bor kvar i 

föräldrahemmet och har förvärvsarbetande eller studerande föräldrar. FUB föreslår även 

en kartläggning av hur många unga, från 21 år och uppåt, som bor kvar i föräldrahemmet 

och inte klarar av att vara ensam vid sjukdom på grund av sin funktionsnedsättning. 

Föräldrar får ingen ersättning då de behöver vara hemma från arbetet för att vårda sin 

vuxna son eller dotter. 

Samhällets stödsystem brister för vuxna med IF som bor kvar i föräldrahemmet. Andelen 

som berörs ser inte ut att minska med tanke på kommunernas oförmåga att bygga bort 

bristen på bostäder enligt LSS. Alltför många kommuner (144 kommuner 2020, enligt 

Boverkets bostadsmarknadsenkät) kan inte tillhandahålla bostad enligt LSS för unga som 

önskar flytta hemifrån. Detta innebär att unga vuxna som har gått ut gymnasiesärskolan och 

önskar flytta hemifrån tvingas bo kvar i föräldrahemmet på obestämd tid. Förutom att den 

unges frigörelse från föräldrarna försvåras leder detta till praktiska problem i vardagen: 

 
Inget stöd före och efter daglig verksamhet 
Förvärvsarbetande föräldrar till unga vuxna som på grund av sin funktionsnedsättning inte 
klarar sig själva före och efter daglig verksamhet, nekas stöd från kommunen med 
motiveringen att detta inte finns reglerat i LSS. För barn finns däremot rätt till LSS-insatsen 
korttidstillsyn före och efter skolan samt under ferier och skollov. Detta för att göra det 
möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta och studera. Självklart behöver något motsvarande 
även gälla föräldrar till vuxna barn. Föräldrar som för övrigt inte längre har föräldraansvar i 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/09/Skrivelse.pdf
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juridisk mening. Förslagsvis löses detta genom att den dagliga verksamheten förlänger sitt 
öppethållande för dem som fortfarande bor kvar i föräldrahemmet. FUB efterlyser riktlinjer 
om detta. 
 
Ingen ersättning för vård av sjuk vuxen son/dotter 
Föräldrar till barn som omfattas av LSS kan få ersättning för vård av sjukt barn, VAB, tills 
barnet fyller 21 år (och inte har gått ut gymnasiesärskolan), om barnets grundsjukdom 
förvärras eller om barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom. För föräldrar vars vuxna barn 
(från 21 år) bor kvar i föräldrahemmet och inte klarar av att vara hemma ensam finns inte 
denna rätt. Dessa föräldrar tvingas antingen ta ut semester eller sjukskriva sig själv för att 
kunna vara hemma med den sjuka unga vuxna. FUB har lyft denna problematik med flera 
regeringar av olika färg och fått svaret att det inte går att göra något eftersom det inte finns 
statistik över hur många som berörs.  
 
FUB föreslår att Socialstyrelsen gör en kartläggning av hur många som berörs, så att det går 
att ta frågan vidare. En rimlig lösning kan vara att förlänga möjligheten till VAB för föräldrar 
vars vuxna son eller dotter bor kvar hemma efter avslutad gymnasiesärskola i avvaktan på en 
bostad enligt LSS.  
 
 

Nationellt kompetenscentrum intellektuell funktionsnedsättning och hälsa 

Riksförbundet FUB föreslår att Socialstyrelsen utreder förutsättningarna att bilda ett 

nationellt kompetenscentrum inom området intellektuell funktionsnedsättning och hälsa. 

Det är sedan länge känt att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning/autismspektrumtillstånd har sämre hälsa och levnadsvanor jämfört 

med övriga befolkningen. Under de senaste tre åren har Region Stockholm utvecklat det 

hälsofrämjande programmet Hälsan spelar roll, som är baserat på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. När nu utvecklingsfasen är avslutad saknas en förvaltare av 

programmet, där även fortsatt handledning, utveckling och utvärdering behöver ingå. 

Intresset för Hälsan spelar roll har varit stort från verksamheter runt om i landet. Det visar 

än en gång på behovet av en nationell plattform för dessa frågor. 

Ett kompetenscentrum skulle kunna vara det nav som saknas för att kunna lösa stora 

utmaningar som: 

• Kroniska sjukdomar som fetma, diabetes, hypertoni, benskörhet och psykisk ohälsa 

är kraftigt överrepresenterade hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

• Sjukdomarna behandlas huvudsakligen inom primärvården och rådgivning kring 

hälsosamma levnadsvanor är en primär insats. Men primärvårdens personal har 

bristfälliga kunskaper i att kommunicera hälsosamma levnadsvanor till patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning/autismspektrumtillstånd. 

• Personal i LSS-verksamhet saknar nödvändig kunskap om hur man kan stödja den 

enskilde i hur hen kan arbeta för mer hälsosamma levnadsvanor. 
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Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning 

FUB föreslår att Socialstyrelsen tar fram en vägledning om psykisk ohälsa hos personer 

med IF. 

FUB ser positivt på att Socialstyrelsens uppdrag att genomföra kartläggningar och analyser 

inom området psykisk ohälsa förlängs till mars 2025, och att även personer med IF omfattas 

av kartläggningen och analysen. FUB föreslår att detta ska resultera i en vägledning om 

psykisk ohälsa hos personer med IF.  

Vägledningen bör förslagsvis rikta sig till vårdcentraler och psykiatriska mottagningar. Om en 

person med IF söker hjälp idag för psykisk ohälsa möts hen ofta av personal som saknar 

kompetens att bemöta personer med IF eller ens har grundläggande kunskaper om 

funktionsnedsättningen. Förutom att vårdpersonalen inte kan bedöma om en person har IF 

eller vilka behov denne har, saknas det även kompetens kring Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation, AKK. En vägledning ska ge vårdcentralerna och de 

psykiatriska mottagningarna möjlighet att identifiera målgruppen för att sedan lotsa dem 

vidare om personalen på vårdcentralen eller psykiatrimottagningen själva inte har 

kompetens på området.  

I vägledningen är det viktigt att man tar upp att personer med IF ofta har en ökad sårbarhet 

för psykisk- och fysisk ohälsa. Det är viktigt att komma bort från nuvarande situation, dvs. att 

avvikande beteenden förklaras som en effekt av själva funktionsnedsättningen. Det 

avvikande beteendet kan bero på att personen mår psykiskt dåligt eller har smärta eller 

andra vårdbehov. Det saknas ofta kompetens i att kunna identifiera att det handlar om en 

person med IF som, förutom sin funktionsnedsättning, dessutom har psykiska- eller fysiska 

hälsoproblem. Det viktigaste och mest grundläggande för att kunna utreda och behandla en 

person med IF är att det finns möjlighet till individuellt anpassad kommunikation. 

 
Komplettering av Socialstyrelsens Öppna jämförelser av stöd till personer med 
funktionsnedsättning, LSS 
 

Socialstyrelsens Öppna jämförelser fyller en viktig funktion för kvalitetsutveckling inom LSS-
verksamhet för såväl kommuner och stadsdelar som intresseorganisationer. 
 
FUB föreslår att de Öppna jämförelserna kompletteras med följande indikatorer: 

• Samverkan med organisationer som företräder människor som omfattas av LSS enligt 

LSS 15 § 7 punkt. Nu finns endast indikatorer om brukarinflytande på 

verksamhetsnivå. 

• Information till enskilda om individuell plan, enligt LSS 10 §. Nu finns endast 

information till enskilda om samordnad individuell plan (SIP). 

• Andel avslag på ansökan om LSS-insatser, om möjligt insats för insats. 

 

Kunskapsguiden 
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FUB föreslår att följande material tas med på webbplatsen Kunskapsguiden.se: 

Vi är med! – metodpaket:  
Resultatet av projektet Vi är med!, finansierat av Arvsfonden. Riksförbundet FUB 
(projektägare) har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, DART 
kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg och Sveriges 
Arbetsterapeuter, utvecklat ett metodpaket med tillhörande utbildningsmodell för en ökad 
kommunikation och delaktighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning. Projektledare är Pia 
Käcker, legitimerad arbetsterapeut och fil. Dr i Handikappvetenskap. Metodpaketet kan 
användas av anhöriga och personal i gruppbostad och daglig verksamhet samt av personliga 
assistenter. Det färdiga metodpaketet (våren 2021) kommer att finnas tillgängligt på Nka:s 
webbplats: www.anhoriga.se  
 
Rapport om ställföreträdarskap för personer med intellektuell funktionsnedsättning: 
Rapporten Kunnig, engagerad och tillgänglig - Om rollen som ställföreträdare för vuxna 
personer med intellektuell funktionsnedsättning (Riksförbundet FUB, mars 2021). Rapporten 
är författad av Torbjörn Odlöw på uppdrag av Riksförbundet FUB. Odlöw är jurist och 
universitetslektor vid juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 
Rapporten innehåller även FUB:s ställningstaganden om ställföreträdarskap. 
 

För Riksförbundet FUB 

 

Christina Heilborn   Eva Borgström 

Förbundssekreterare   Intressepolitisk samordnare 

http://www.anhoriga.se/

