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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Sammanträdesprotokoll från LSS-rådet 
Datum: 2020-03-04 

Tid: 14:00-17:00 

Lokal: Bergius. Stationsgatan 12 

Närvarande 
Joakim Strandman (ordf.), Pia Ek (v. ordf.), Barbro Lewin (HSO), Leif Tallskog (HSO), 
Birgitta Anér (HSO), Bertil Karlberg (HSO), Therese Wappsell (HSO), Finn Hedman 
(HSO), Stig Rådahl (OSN), Angelique Prinz Blix (OSN), Malehloa Mothata (OSN) 

Tjänstepersoner 
Jeanette Nordin (OMF), Amanda Andersson (OMF), Lenita Granlund (dir. OMF), Feven 
Tewolde (OMF) 
 
§§ 1–10 

Mötespunkter 

1. Paragraf 1 Öppnande av mötet 

Ordförande öppnar mötet och berättar att punkt 9 och 12 stryks från dagordningen och 
att sammanställningen av utbildningar uteblir. Feven Tewolde (OMF) berättar att man 
kan prata med henne om utbildningar om man har förslag eller synpunkter på 
förbättringar. 

Rådet beslutar att lägga till punkten ”Övriga frågor” på dagordningen. 

LSS-rådet 
Sammanträdesprotokoll 
 
Sammanträdesdatum 
2020-03-04 
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2. Paragraf 2 Val av justerare och tid 

Rådet utser Birgitta Anér till justerare. 
Protokollet lämnas i receptionen på Stationsgatan 12 den 18:e mars för justering. 

3. Paragraf 3 Föregående mötesprotokoll 

Barbro påpekar att hon blivit felciterad under punkt 3 i §48. Hon vill ändra detta till: 

” Enligt vilka rättsregler fattas beslut om hemtjänst när personen ansökt om annat stöd  
- och utan att bli informerad om ändringen -, om svårigheten att kombinera stödet 
kontaktperson med boendeinsatser, om beslut av avbrytande av långvarigt 
ändamålsenligt stöd utan att behov har ändrats eller minskat.” 

4. Paragraf 4 Hur går vi vidare med arbetet i LSS-rådet? 

Jeanette Nordin (OMF) berättar om dokumentet ”Arbetsmetoder” (bilaga 1). Rådet höll 
sedan en workshop (bilaga 2). Baserat på de synpunkter som togs upp under 
workshopen beslutar rådet att: 
 

• lägga till det som står i rapporten om delaktighetsslingan om LSS-rådet 
• ta bort förslagslådor som metod 
• excellistan med pågående ärenden alltid ska skickas med protokollet 
• göra kallelserna enklare och tydligare 
• kallelsernas och protokollets bilagor ska skickas i ett separat mail 
• kallelsen ska innehålla tider för varje punkt 
• ha informationspunkterna först i dagordningen 
• protokollen ska bli kortare och mer lättlästa 
• frågan om arvode för arbetsutskottets (AU) representanter flyttas till de 

riktlinjer som kommunen håller på att ta fram för alla råd 
• man vill ha en kort och enkel årlig verksamhetsberättelse 
• man i rådet ska prata om frågor främst på systemnivå – inte personärenden 
• alla inför nästa AU ska fundera över om det är något annat som behöver läggas 

till i dokumentet 

Jeanette berättar också att dokumentet ”Arbetsmetoder” inte är ett styrande 
dokument. Det betyder att allt som står i dokumentet alltid kan ändras om rådet vill 
det. 

5. Paragraf 5 Dialogmöte om boende 

Angelique Prinz Blix berättar att under 2019 har 25 beslut om LSS-boende verkställts 
och att 19 personer har kunnat byta bostad.  
 
Ett dialogmöte om LSS-bostäder ska hållas i höst. Nämnden återkommer om exakt 
datum. 

HSO vill vara med och planera dialogmötet. 



Sida 3 (6) 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 

6. Paragraf 6 Lägesrapport om personlig assistans (bilaga 4) 

Pia Ek (HSO) berättar att beslut om upphandling har tagits i kommunfullmäktige, och 
att V och Fi inte stod bakom beslutet. Även partimedlemmar från L, S och SD har hört 
av sig till HSO då de inte heller är nöjda. Beslutet har skickats till förvaltningsrätten för 
laglighetsprövning av flera, bl. a. Vänsterpartiet och medlemmar i HSO:s föreningar. 
Förvaltningsrätten har begärt yttrande från OSN till senast 17:e mars. 

Föreningar i HSO Uppsala har skriftligt fått besvara en enkät där man efterfrågat vinster 
och farhågor med en upphandling. Samma frågor besvarades muntligt när några 
politiker i OSN träffade föreningar i HSO vecka 9. Utifrån enkäter och 
minnesanteckningar har HSO tagit fram en egen kravprofil (bilaga 5). 

HSO framför att de gärna hade sett att OSN av anständighetsskäl avvaktat med att 
fortsätta upphandlingsprocessen tills ärendet är klart i förvaltningsrätten. De anser 
fortfarande att de inte fått någon konsekvensanalys avseende vare sig 
kostnadsminskning eller kvalitetsförbättring. De anser att det är bra att de hittills fått 
vara med i utformningen av upphandlingsunderlaget och förutsätter att de får vara 
med i den fortsatta processen att ta fram en kravprofil. När beslutet om 
upphandlingsunderlag tas i nämnd vill de att det synliggörs vad man i HSO och OSN 
eventuellt inte är överens om.  

OSN svarar att de inte kan säga så mycket förrän efter 17:e mars då yttrandet från 
nämnden ska vara förvaltningsrätten tillhanda. 

Lenita Granlund (dir. OMF) berättar att när förvaltningens upphandlingsprojekt skriver 
ner kraven i ”skarpt läge” kan man inte koppla in flera organisationer eller personer på 
grund av att förvaltningen inte vill riskera att någon leverantör ges 
förhandsinformation enligt principen om likabehandling. Hur denna process går till är 
något som förvaltningen tillsammans med upphandlingsenheten har beslutat, men 
den information och de synpunkter som inkommit från organisationerna i enkäterna 
behandlas inom upphandlingsprojektet och arbetas in i anbudsunderlaget där det är 
möjligt.  

7. Paragraf 7 Genomförandeplaner 

• HSO ställde följande frågor till Liselotte Engqvist (OMF): 
 
Finns det inga genomförandeplaner i barn- och ungdomsverksamhet? 
 
Liselotte tar med sig frågan vidare eftersom hon inte kan svara på det. 

• Varför blir inte god man kallad när genomförandeplanen ska gås igenom 
trots att det stått i befintlig genomförandeplan? 

 
Det finns inget krav på att god man ska ta del av genomförandeplanen, men 
om den enskilde önskar och det dessutom står i genomförandeplanen ska god 
man kallas till uppföljningen och få ta del av planen. 
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Grundarbetet för den enskildes stöd och dennes inflytande och 
självbestämmande görs i genomförandeplanerna. Enligt rutin ska en 
genomförandeplan införas vid inflyttning och sedan uppdateras var tredje 
månad. Efter en kollegial granskning har det dock visat sig att det finns olika 
åsikter om genomförandeplanen när det gäller utformning. I december tog 
man också ut sex verksamheter och gjorde en internrevision som visade att 
alla stödmottagare har en genomförandeplan, men att inte alla planer är 
uppdaterade och att de behöver göras mer levande. Detta är därför ett fokus 
inom alla avdelningar, och man diskuterar även inflytandefrågan. 
 

• Varför fick en person inte en kopia på sin genomförandeplan när den bad 
om det? 
 
Man ska alltid få ut sin genomförandeplan om man vill ha den. 

8. Paragraf 8 Information från ”Ge makten vidare” (bilaga 6) 

Pia Ek (HSO) rapporterar att de nått personer som är relativt högfungerande och som 
själva, utan stöd, kan ta sig till aktiviteterna. Det kan röra sig om ca 5–10% av de 
berörda. ”Ge makten vidare” har även fått pengar för ett fjärde år. 

I dagsläget finns nio brukarrevisorer där fyra av dessa är personer med egen 
brukarerfarenhet. Det finns pengar till att utbilda fler.  

Liselotte Engqvist (OMF) uppmuntrar revisionerna och säger att de varit till stor hjälp 
och redovisats i nämnd.  

Pia berättar sedan om den sambandscentralsfunktion (SAM) som är under 
uppbyggnad. Där kommer man regelbundet kommer att gå igenom vad som kommit 
in till SAM från brukarråd, studiecirklar, enskilda personer m.m. och föra vidare dessa 
ärenden till rätt instans. Tanken är också att man ska kunna komma till ett fysiskt 
ställe, och lokaler är på gång. Man kommer sedan göra en utvärdering om ett år för att 
se om man har uppnått bättre inflytande m.m.   

9. Paragraf 9 Förslag: arbetsgrupp/seminarium gällande frågor enligt §48 i 
föregående protokoll 

Joakim Strandman (OSN) berättar att nämnrepresentanterna i LSS-rådet inför detta 
möte haft ett förberedande möte där de kommit fram till att de anser sig redan ha 
svarat på frågorna. 

HSO håller inte med och hänvisar till föregående protokoll där det står att nämnden 
skulle ta del av frågorna och återkomma med svar.  

OSN svarar att man alltid kan överklaga ett beslut, men att det inte innebär att det går 
vidare till förvaltningsrätten. Det får handläggaren besluta om.  
 
HSO påpekar att frågorna inte handlar om slutbeslut, utan beslut under 
handläggningens gång och vad man informerar den enskilde om. Frågan är också vad 
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som ska ingå i ett kommuniceringsdokument. Enligt nya förvaltningslagen betonas 
serviceinställningen hos handläggaren, men HSO upplever att det är ett övergripande 
problem att handläggaren inte har en serviceinställning.  

HSO anser också att det är problematiskt att man inte vid kommuniceringen berättar 
vad insatsen är till för och inte heller bifogar bedömningen av om behoven uppfyller 
kriterierna för rätt till sökt insats. Den sökande förlorar därmed möjligheten att påverka 
handläggningen inför slutbeslutet.  

OSN beslutar att nämnden tillsammans med Lenita Granlund (dir. OMF) tar med frågan 
till Lena Thalén (OMF) för att besluta hur man ska gå vidare. Ett dialogmöte under 2020 
är fortsatt aktuellt. 

10. Paragraf 10 Övriga frågor 

Följande tas upp under nästa AU: 

• hyressättningen av LSS-bostäder 

Av protokollet från LSS-rådets sammanträde den 11 september 2019 framgår att 
”nämndrepresentanterna i LSS-rådet kommer att lyfta hyresfrågan i sina respektive 
partier”. En redovisning önskas nu, lämpligen vid LSS-rådets nästa sammanträde, av 
vad som framkommit i respektive partis diskussioner. 

• redovisning gällande vad som händer och görs med de 88 miljoner som ska gå 
till nya LSS-boenden 

Jeanette Nordin (OMF) berättar att hon från 1: a april slutar som handläggare för LSS-
rådet och i stället börjar jobba som brukarombud. Feven Tewolde tar över 
handläggarrollen tills en ersättare anställts.   
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Amanda Andersson
sekreterare

 

X
Joakim Strandman
ordförande

 

X
Birgitta Anér
justerare
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