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Tre frågor till partierna i Stadshuset 

HSO Stockholms stad ställer härmed tre frågor till partierna i Stadshuset som vi vill ha svar 

på innan valet. Vi avser att publicera svaren på vår hemsida samt sprida dem till våra 30 

medlemsföreningar och önskar svar så fort som möjligt. 

Kontaktperson  

Insatsen kontaktperson ska vara ett icke professionellt stöd, en vän som kan ge råd och vara 

med på fritidsaktiviteter. Det är en insats som ger möjlighet att bygga upp en relation mellan 

den enskilde och kontaktpersonen. Från Stockholms stads funktionshinderinspektörers rapport 

om boenden inom socialpsykiatrin (Rapport 9, 2013) kan konstateras att det i gruppbostäderna 

inom socialpsykiatrin är en låg aktiveringsnivå, exempelvis vad gäller fritidsaktiviteter. 

Insatsen kontaktperson sågs som en viktig insats för att öka individers livskvalitet, men i 

huvudsak förväntades boendet tillgodose individers behov av aktivering. Vi har undersökt hur 

insatsen kontaktperson enligt LSS har utvecklats i Stockholms stad. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser att antalet personer med insatsen kontaktperson enligt LSS minskat med 25 procent 

mellan åren 2010 och 2013 i Stockholms stad. Det tyder på att det skett en besparing på denna 

insats. Kontaktperson är en insats som kan förebygga problem genom att bidra till livskvalitet, 

att göra en besparing på denna insats anser vi därför är destruktivt.   

Fråga: Hur ser ert parti på minskningen av insatsen kontaktperson? Vill ni göra något 

åt situationen och i så fall vad? 
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Källa: Socialstyrelsen, Personer med funktionsnedsättning. 
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Teckenspråk i skolan 

Idag finns det möjlighet att lära sig olika språk i skolan, teckenspråk är dock sällan en 

valmöjlighet för elever. Det borde vara möjligt för barn, oavsett om de har en 

hörselnedsättning eller ej, att få välja teckenspråk som ett tillval i skolan. Vår 

medlemsförening Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer startade i våras 

ett upprop med budskapet att alla barn i grundskolan borde få lära sig teckenspråk. I vårt land 

använder ungefär 30 000 personer teckenspråk. Att uppmuntra fler barn att lära sig det 

svenska teckenspråket förefaller vara en mycket viktig uppgift för skolan. Därför anser HSO 

Stockholms stad att det är viktigt att Stockholm använder sina möjligheter att bidra till att fler 

barn får att lära sig teckenspråk.  

Fråga: Vad anser ditt parti om att införa möjligheten för barn att lära sig teckenspråk i 

skolan? 

 

Hyra för gemensamhetsutrymmen  

Personer med funktionsnedsättning som bor i särskilda boenden enligt LSS har ofta sämre 

ekonomi än övriga befolkningen. I den statliga utredningen Brist på brådska (SOU 2008:102) 

handlade ett avsnitt om ekonomin för personer med funktionsnedsättning. Ett exempel rörde 

Johannes, 22 år med Downs syndrom och autistiska drag. Varje månad gjorde Johannes ett 

minusresultat på 3 000 kronor när han betalat sitt boende och sina nödvändiga utgifter. Den 

absolut största posten i hans utgifter var hyran. Johannes situation beskriver verkligheten för 

många personer i Stockholms stad. Sveriges kommuner och landsting (resultat av en 

kartläggning i mars 2013) har uppmärksammat att fler personer med boende enligt LSS har 

blivit beroende av försörjningsstöd på grund av höga hyror.  

Vad har hänt i Stockholms stad? 2008 försämrade staden situation för personer med boende 

enligt LSS genom att börja inberäkna värdet av gemensamhetsutrymmen i hyressättningen. 

Bakgrunden var en dom i regeringsrätten (RÅ 2005 ref 28) där domstolen tolkade 

propositionens skrivning (prop. 1992/93:159) om att den enskilde inte bör ha kostnader för 

gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen som att det endast gällde personalutrymmen. 

Stockholms stad tog fasta på detta och började ta ut hyra för gemensamhetsutrymmen vilket i 
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vissa fall ledde till chockartade hyreshöjningar. Med tanke på den ekonomiska situationen för 

dessa individer är varje hundralapp mycket pengar. I stadens budget tydliggörs i år att alla 

stadsdelar ska ta ut hyra för gemensamhetsutrymmen. 

HSO Stockholms stad anser att hyra för gemensamhetsutrymmen strider mot den viktiga 

principen om att man inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. 

Gemensamhetsutrymmet går inte att välja bort eller disponeras fritt, det bör också tolkas som 

en del av det kostnadsfria stödet. Det är inte heller lätt att avgöra vad som är 

gemensamhetsutrymme samt vad som är personalutrymme i en gruppbostad, för de senare får 

staden inte ta ut hyra.  

Fråga: Kommer ni avskaffa hyressättningen av gemensamhetsutrymmen och endast ta 

ut hyra för den enskildes bostad?  

 


