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Prioriterade frågor inom 

funktionshindersområdet 

•Delaktighet – inflytande i 

beslutsprocesser 

•Anhörigstöd 

•Hjälpmedel 

•Jämställdhet 

•Skillnader i tillgång och stöd 



Vad har Socialstyrelsen gjort 

inom området? 

20xx-xx-xx 

•Delmål i den funktionshinderspolitiska 

strategin 

•Uppdrag att följa upp bestämmelsen 5 kap. 

10 § SoL om stöd till anhöriga 

•Fördjupat analyser om anhöriga 

•Lyft anhörigperspektivet i exempelvis LSS-

uppdragen 

•Kunskapsstöd med beröring på frågorna 



Många gånger sämre livsvillkor 

för anhöriga 

20xx-xx-xx 

•Sämre hälsa hos anhöriga som ger stöd 

jämfört med övrig befolkning 

•Påverkar möjligheterna att förvärvsarbeta 

och därmed också den enskilda ekonomin 

•Ansvar för att samordna insatser och 

kompensera om verksamheternas 

samordning inte fungerar 



Avgränsningar inom LSS 

påverkar anhöriga negativt 

20xx-xx-xx 

•Kommunala riktlinjer många gånger 

innehåller avgränsningar som är av en sådan 

karaktär att de anhöriga riskerar att inte få 

den avlastning som insatsen syftar till.  

– Till exempel tolkas begreppet ”i hemmet” på olika sätt när 

det gäller avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS.  

– Ex. anger några kommuner i sina riktlinjer att avlösning 

endast kan ges i det egna hemmet medan andra anger 

att insatsen kan ges med utgångspunkt från hemmet. 

 



Forts. 

20xx-xx-xx 

•Enligt några kommuner kan avlösaren följa 

med på promenad eller till en lekplats.  

•Tydliga skillnader mellan kommunerna när 

det gäller om avlösaren till exempel kan 

hämta eller lämna den enskilde vid förskola, 

skola eller daglig verksamhet  

•För att kunna utgöra ett konkret stöd för 

anhöriga måste insatserna utformas efter 

den enskildes och de anhörigas behov. 

 



Kunskapsstöd 

20xx-xx-xx 

•Att förebygga och minska utmanande beteende i 

LSS-verksamhet – Ett kunskapsstöd med 

rekommendationer för chefer, 

verksamhetsansvariga och personal. 

•Delaktighet och inflytande i arbetet med 

genomförandeplaner – kunskapsstöd till 

verksamheter för personer med 

funktionsnedsättning 

•Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna 

för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. 

Socialstyrelsen; 2013.  

 



Forts. kunskapsstöd 

20xx-xx-xx 

•Anhörigstöd. Information till anhörig-, brukar- 

och patientorganisationer. Socialstyrelsen; 

2015  

 



Pågående arbete 

20xx-xx-xx 

•Ta fram kunskapsunderlag och metodstöd 

om föräldraskapsstöd. 

•Ta fram ett kunskapsunderlag och att 

utveckla ett metodstöd för bättre samordning 

av insatser för flickor och pojkar med 

funktionsnedsättning. 

•Från ÄBIC till IBIC 



Forts. nya och pågående uppdrag 

20xx-xx-xx 

•Sprida framtaget kunskapsunderlag om stöd 

till personer med funktionsnedsättning 

•Ta fram nytt kunskapsunderlag om metoder 

för ökad delaktighet och självständighet för 

personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar. 

 

 

 



I december ny flik om funktionshinder 

på www.kunskapsguiden.se 

20xx-xx-xx 



Prenumerera på nyhetsbrev 

20xx-xx-xx 

 

http://www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev 



Mer information finns på: 

www.socialstyrelsen.se 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: 

www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev 

 


