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

Protokoll från LSS-rådet 
Datum: 13 maj 2020 

Tid: 14:00-17:00 

Lokal: Teams/Fyrisborgsgatan 1, rum 409 

Närvarande 
Ledamöter 
Joakim Strandman (OSN), Maria Mignell (HSO), Barbro Lewin (HSO), Birgitta Anér 
(HSO), Rickard Löfberg (OSN), Leif Tallskog (HSO), Pia Ek (HSO), Anqelique Prinz Blix 
(OSN), Michael Jestin (HSO), Finn Hedman (HSO), Bertil Karlberg (HSO), Stig Rådahl 
(OSN), Loa Mothata (OSN) 

Tjänstepersoner 
Lenita Granlund (dir. OMF), Feven Tewolde (OMF), Lena Thalén (OMF), Petra Sundström 
(OMF), Monika Hansson (OMF), Karin Brolin (OMF), Rikard Sörell (OMF), Amanda 
Andersson (skr. OMF) 
 
§§ 11-23 

Beslut 
• att rådets arbetsutskott får i uppdrag att jobba vidare med frågan om 

dokumentet ”Arbetsmetoder” 

• att utse Michael Jestin till ordinarie adjungerad 

• att Lena Thalén får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i frågan om 
myndighetsutövning 

• att återrapportering kring hur arbetet ska gå vidare i frågan om 
myndighetsutövning sker under nästa LSS-råd  

• att ge Pia Ek och Angelique Prinz Blix i uppdrag att bilda en arbetsgrupp 
om dialogmöten kring bostäder 

Omsorgsförvaltningen 
Protokoll 
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Mötespunkter 

1. Paragraf 11 Öppnande av möte 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till rådets sammanträde som 
denna gång sker digitalt. 

2. Paragraf 12 Val av justerare, tid och plats för justering 

Rådet utser Barbro Lewin till justerare. 
Protokollet finns i receptionen på Stationsgatan 12 den 27:e maj för justering. 

3. Paragraf 13 Föregående mötesprotokoll (bilaga 1) 

HSO undrar över §7 där det står att Liselotte Engqvist skulle återkomma. 

Lenita Granlund (dir. OMF) svarar att hon återkommer om det. 

HSO påpekar att det tredje stycket i §9 är konstigt formulerat eftersom det inte är 
handläggaren som beslutar om överklagan ska skickas vidare till förvaltningsrätten 
och begär en rättelse. Amanda Andersson (sekr.) kontaktar förvaltningens jurist och 
återkommer till nästa sammanträde med en rättelse.  

Lenita Granlund (dir. OMF) berättar att genomförandeplaner finns på kommunens 
samtliga barn-, och korttidsboenden samt fritids. 

HSO påpekar att det är angeläget att ett dialogmöte om boende sker så snart som 
möjligt. 

4. Paragraf 14 Lägesrapport gällande LSS-bostäder 

Rikard Sörell, tf. ekonomichef på OMF berättar (se bilaga 2).  

HSO undrar hur många som idag väntar på plats. 

Rikard Sörell svarar att det enligt de senaste siffrorna var 50 personer. 

HSO påpekar att 6 platser tycks blivit kutym inom kommunen, medan Socialstyrelsen 
rekommenderar max 5. Man uppskattar därför inte att kommunen konsekvent lägger 
till platser.  

Lenita Granlund (dir. OMF) svarar att det inte fanns en långsiktig planering för 
utbyggnaden, och att man nu därför måste jobba för att få planeringen att gå ihop 
under de här två åren. Hon menar dock att det kommer lösa sig i framtiden. 

HSO undrar vad som menas med 16 friliggande platser. 

Rikard Sörell svarar att man får återkomma kring detaljerna, men att det är uppdelat 
och utifrån ”lilla gruppen-principen”. 

HSO anser att boenden inte heller får ligga för nära varandra eftersom det då blir 
institutionsliknande. De tycker inte om att fastigheterna är för många eller att de ligger 
för tätt. De önskar fortlöpande information om arbetet med LSS-bostäderna.  
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5. Paragraf 15 Lägesrapport gällande hyressättningen av LSS-bostäder  

OSN berättar att frågan är lyft, och att kostnaderna kommer att bli olika baserat på 
behoven. Det finns en politisk vilja att jobba med frågan, men på grund av att nämnden 
befinner sig i ett prekärt läge ekonomiskt, och som inte förbättrats av covid-19, finns 
inte utrymme för den frågan. Man vill dock i framtiden se till att göra något åt 
hyressättningen.  

HSO anser att man drivit frågan om hyressättningen under många år, och att det alltid 
funnits ursäkter för att inte jobba med frågan.  

Angelique Prinz Blix (OSN) svarar att man borde ha tagit tag i frågan tidigare och 
hoppas att man ska kunna göra det framöver, men vidhåller att det inte är möjligt 
under rådande ekonomiska situation. 

HSO anser att detta är en större fråga än på kommunal nivå och uppmanar därför OSN 
att även ta upp frågan med sina rikspolitiker.  

6. Paragraf 16 Dokumentet ”Arbetsmetoder” 

HSO har låtit deras ombudsman Michal Jestin titta på dokumentet för att få en mer 
objektiv syn. Han har tittat på de beslut som fattats i nämnden och de anteckningar 
som finns från rådets sammanträden. Utifrån detta har han formulerat ett förslag på 
förändringar (se bilaga 3). 

Pia Ek (HSO) berättar att de haft uppföljningsmöte med de som var i DMO-slingan. Det 
har inte hänt så mycket i praktiken, men hon menar att det kommer att hända om man 
använder sig av det som föreslagits i dokumentet. 
 
HSO och OSN är överens om att verksamhetsberättelser är ett bra verktyg, samt att det 
är viktigt att bestämma vem som har ansvar för vad av det som står i dokumentet så att 
det följs och efterlevs.  

LSS-rådet beslutar 

1. att rådets arbetsutskott får i uppdrag att jobba vidare med frågan om 
dokumentet ”Arbetsmetoder” 

7. Paragraf 17 Adjungering av Michael Justin 

LSS-rådet beslutar  

2. att utse Michael Jestin till ordinarie adjungerad ledamot 

8. Paragraf 18 Myndighetsutövning 

Barbro Lewin berättar om sin artikel (se bilaga 4).  

HSO önskar ett seminarium som utgår från den kritik som lyfts fram i artikeln. 

Lena Thalén (OMF) berättar att hon tillsammans med Barbro Lewin påbörjat samtal 
kring de frågor som lyftes under rådets sammanträde i december 2019 (§48 i 
protokollet).  

Frågan om myndighetsutövning anses vara för komplex för att kunna hanteras på 
rådet. Förslaget är därför att hålla ett seminarium kring frågan. 
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 LSS-rådet beslutar också: 

3. att Lena Thalén får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i frågan om 
myndighetsutövning 

4. att återrapportering kring hur arbetet ska gå vidare i frågan om 
myndighetsutövning sker under nästa LSS-råd  

9. Paragraf 19 Rådets arbete med boendefrågor 

OSN har ambitioner om att försöka bredda bostadsfrågan eftersom man vet att det 
finns många tankar och idéer, samt önskemål om att samverka i en större dialog. För 
att kunna göra en sammanställning av hur framtiden behov ser ut fanns en idé om att 
utföra samverkan på plats under hösten, men som situationen ser ut nu är inte detta 
möjligt. Ev. kan man försöka ta det digitalt i stället, och då i första hand vända sig till 
anhöriga och seniorer.  

HSO påpekar att om dialogmöten ska äga rum med brukare kräver detta förberedelse, 
och det skulle därför vara lättare om man har dialogerna med anhöriga om det ska ske 
digitalt. Vill man nå fram till alla måste man tänka på att ha olika metoder för olika 
målgrupper.  

Angelique Prinz Blix (OSN) säger att det finns ungdomar från Fyrisgården som anmält 
intresse för att delta i ett dialogmöte. Hon undrar även om Ge makten vidare kan delta. 

Pia Ek (HSO) svarar att det inte ingår i deras uppdrag från arvsfonden, men hon tror att 
deras föreningar skulle kunna bidra.  

LSS-rådet beslutar 

5.  att ge Pia Ek och Angelique Prinz Blix i uppdrag att bilda en arbetsgrupp om 
dialogmöten kring bostäder 

10. Paragraf 20 Information från ”Ge makten vidare” 

Pia Ek (HSO) ger rapport ”Ge makten vidare” (se bilaga 5 och 6). Det treåriga 
arvfondsprojektet avslutades med konferensen Framtiden. Gruppdiskussioner bl.a. om 
synpunktshantering som inte är väl genomarbetad i boendena. Dokumentering som 
lämnats till politiker och tjänstepersoner. 

Angelique Prinz Blix (OSN) kommer att lyfta frågan om kommunikation på högre nivå. 

Pia Ek önskar att få komma i kontakt med kommunikatörer inom kommunen. 

Lenita Granlund (dir. OMF) tar med sig frågan. 

11. Paragraf 21 Lägesrapport gällande covid-19 

Lenita Granlund (dir. OMF) berättar om förvaltningens arbete med covid-19 (se bilaga 
7).  
Karin Brolin (OMF) är förvaltningschef inom hälsa och sjukvård och berättar att det är 
medarbetarna som initierar att en brukare har symptom. Medarbetaren kontaktar då 
sjuksköterska som i sin tur som tar kontakt med brukaren och ber läkaren om en 
ordination om provtagning. I samband med detta börjar användning av 
skyddsutrustning för medarbetaren, och den kvarstår till att man får ett negativt 
testresultat. Om symptom kvarstår trots att man tagit ett test som visar negativt 
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avvaktar man 24 timmar och tar sedan ett nytt test. Är patienten verifierad som smittad 
kontaktar man genast nattpatrull, jour och övriga som kan tänkas beröras och 
informerar om att skyddsutrustning ska användas. Alla får även utbildning kring hur 
man ska jobba med utrustningen samt basal hygien, vilket fungerar bra ute i 
verksamheterna. När det gäller tillgången till skyddsutrustningen, har ett flertal 
förvaltningar och de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS:arna) daglig 
avstämning kring tillgången.  
HSO påpekar att många brukare befinner sig i ett vakuum när det gäller deras insatser 
då personlig assistans och STASS reducerats. De erbjuds i stället traditionell hemtjänst, 
vilket inte är lämpligt eftersom de är i riskgrupp. 

Lenita Granlund (dir. OMF) svarar att hemtjänsten jobbar intensivt för att de inte ska 
sprida smitta, och att vid all brukarnära vård använder alla medarbetare visir. 

HSO undrar hur tät kontakten är med de privata aktörerna och om det är de själva som 
ansvarar för förfogandet över skyddsutrustning. 

Lenita Granlund (dir. OMF) svarar att de själva står för utrustningen, men att 
förvaltningen hjälper till om något saknas, vilket hittills bara hänt vid ett tillfälle. Det 
kommer även gratis handsprit från socialstyrelsen, och som kommer att fördelas 
mellan alla aktörer. Systemledningen har närmast kontakt, men i samråd med Karin 
Brolin. Sedan är det MAS:arna på respektive boende som är ansvariga för 
kommunikationen.  
HSO undrar vad som händer om man som brukare blir sjuk. 

Karin Brolin svarar att om du har kommunen som utförare samt hälso- och 
sjukvårdsinsatser är det assistenten som ansvarar för att ta kontakt – annars får man 
göra det själv genom 1177. 

HSO påpekar även att kommunikationen inte bara ska vara mellan de som jobbar, utan 
även utåt. Daglig verksamhet har exempelvis inte fått tillräcklig information, och den 
man fått har man själv fått fråga efter. De har även varit i kontakt med personer som 
inte får vara på sin dagliga verksamhet, och de har inte förstått varför. HSO:s medskicks 
till förvaltningen är därför att se till så att alla förstår.  

12. Paragraf 22 Lägesrapport gällande personlig assistans 

Petra Sundström (OMF) berättar att man inte vet när dom kommer att falla. 
Upphandlingsarbetet har påverkats av covid-19, men bra synpunkter har inkommit 
som arbetas in i projektet. Det som hon lyfter som särskilt intressant är att 
synpunkterna varit liknande från samtliga grupper som blivit tillfrågade. 

HSO undrar när man förväntas landa i förfrågningsunderlaget, samt när och hur de får 
vara med och tycka om underlaget. 

Petra Sundström svarar att det är oklart, och att HSO inte kommer att kunna delta 
ytterligare på grund av konkurrensneutraliteten.  

HSO frågar om kommunen lämnat in ett yttrande till förvaltningsrätten. 

Lenita Granlund (dir. OMF) svarar att det är kommunstyrelsen som svarar – inte 
nämnden. Kommunstyrelsen fattade beslut omedelbart, men det har hänt något på 
juristsidan.  

HSO undrar om de kan få veta vilka krav de haft som inte kommit med. 
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Petra Sundström svarar att hon tar med sig frågan. 

13. Paragraf 23 Övriga frågor 

Joakim Strandman (ordf.) berättar att han har bett om att få sluta som ordförande i 
rådet. Loa Mothata (OSN) tar över som ordförande från september. 

Rådet avslutar med att tacka Joakim Strandman för det arbete han utfört som 
ordförande. 

 
 

X
Amanda Andersson
sekreterare

 

X
Joakim Strandman
ordförande

 

X
Barbro Lewin
justerare
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Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

 

Arbetsmetoder i LSS rådet 
Bakgrund 
Det övergripande syftet med LSS-rådet är att öka inflytande och delaktighet för de 
personer, som ingår i någon av LSS personkretsar. Rådet ska behandla frågor, som 
påverkar vardagen för de personer som ingår i LSS personkretsar. Syftet är kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte för att få in ett brukarperspektiv i planering och styrning av 
verksamheten. Det uppnås genom att representanter för de föreningar, som företräder 
berörda personer, ingår som ledamöter i rådet och är valda av HSO utifrån 
demokratiska principer. 

Detta dokument är tänkt att användas som ett stöd i rådets arbete. Dokumentet är inte 
styrande och rådet ansvarar för innehåll och beslut om ändringar. 

 

1. Hur ärenden och frågor kommer till rådet. 
LSS-rådets arbetsutskott ska uppmuntra ledamöter eller andra att lämna frågor till 
arbetsutskottet. Utifrån de förslag som brukare givit i en DMO-slinga med 
rådsledamöter och utifrån beslut i omsorgsnämnden (OSN-2019-0180) kan rådet, 
förutom från sina ledamöter, även få in frågor genom 

1. Att arbetsutskottet kontinuerligt, via SAM (sambandscentralsfunktion LSS), får 
frågor som berör rådets verksamhetsområde. 

2. Att LSS-rådet använder sig av en blankett där brukare kan ställa frågor till 
rådet.  

3. Att uppmuntra boende- eller DV-personal, brukarombudet, anhöriga och god 
man att lämna in frågor.   

För att upprätthålla ett kontinuerligt beslutsfattande  har  arbetsutskottet en 
ärendelista. Listan finns på omsorgsförvaltningens intranät och ansvaras för av den 
tjänsteperson som handlägger LSS-rådet, som även är mottagare av frågor och 
blankett enligt ovan. Listan ska bifogas med varje protokoll.  

Datum:  
2020-04-08 
2020-05-05 

 

Omsorgsförvaltningen  
Arbetsmetoder i LSS-rådet 
 
Handläggare:  Jeanett Nordin 
Bearbetat av Michael Jestin, ombudsman HSO Uppsala 
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Nämndrepresentanter som är deltagare i rådet ansvarar för att rådets frågor snarast 
lyfts i nämnd och förvaltning, för att motverka lång väntetid innan en fråga kommer till 
nämnd.  

 

2. Arbetsutskottets arbete. 
LSS-rådets arbetsutskott har ansvar för innehållet i rådets kallelser. Därför ska 
arbetsutskottet 

1. Begränsa antalet ärenden som hanteras på råden.  
2. Tidsätta ärendena för att råden ska bli effektiva.   
3. Lyfta nya ärenden först när tidigare ärenden har avslutats eller hanteras 

utanför rådet. 
4. Skicka ut kallelsen senast en vecka innan mötet till ledamöter och inbjudna. 

    

3. Förberedelser inför LSS-rådets möten. 
För att LSS-rådets möten ska vara effektiva, konstruktiva och tillgängliga för alla 
ledamöter är det viktigt att alla har möjlighet att förbereda sig.  

Rådet ska diskutera frågor på strukturell nivå. Komplicerade frågor bör hanteras 
utanför rådet, där lämplig metod och ansvarig, väljs utifrån frågeställning. Exempel på 
sådana frågor är handläggning av myndighetsärenden och boendefrågor.  

1. Alla brukarledamöter ska veta vad frågorna handlar om innan mötet, för att 
kunna svara för alla i målgruppen vid mötet.  Frågor behandlas i förväg utifrån 
varje ledamots behov. 

2. Tjänstepersoner och politiker håller förberedande möten inför rådet.  

Exempel på eventuella områden för fördjupning, se bilaga.  

 

4. Information och tillgänglighet 
För att LSS-rådets möten ska vara tillgängliga för alla ska följande gälla: 

1. Kallelserna till rådet ska vara lätta att förstå och tillgängliga för alla.  
2. Extra innehåll i kallelsen måste meddelas arbetsutskottet innan dess möte.  
3. Gäster som bjuds in behöver ha information om vad som förväntas av dem. 

Alla frågor till föredragande person ska ställas i anslutning till den aktuella 
punkten.  

4. Eventuella bilagor till kallelsen skickas separat. 
5. Protokollen ska skrivas på klarspråk och en lättläst version med bildstöd 

skickas ut via Snabelposten och Nova. 
6. Bilagor ska skickas ut separat från protokollet.   
7. Kunskap om rådet kan spridas genom en broschyr med information bland 

annat om vilka som är ledamöter i rådet och hur ledamöter utses. 
8. Korta introduktionsfilmer om rådets arbete göras av RadioFyris.  

Vid särskilda händelser eller beslut i rådet kan även media informeras särskilt. 

Protokoll och broschyr ska spridas till 
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1. Alla dagliga verksamheter inom egen regi och externa utförare som nämnden 
har LOV-avtal med.   

2. Alla gruppbostäder och servicebaser inom egen regi och externa utförare som 
nämnden har avtal med.  

3. Alla brukare med insatsen personlig assistans inom egen regi och externa 
utförare som nämnden har avtal med. 

4. Till funktionsrättrörelsens föreningar som berörs av LSS-insatser. 

För att protokollen ska vara tydliga kan HSO, förvaltning och politiker justera sina 
respektive punkter innan protokollet justeras. För att undvika missförstånd om vad 
ledamot haft för yttrande kan ledamot lämna in yttrande skriftligt till sekreterare. 
Yttrandet läggs sedan in i protokollet.  

 

5. Öppna möten. 

LSS-rådets möten är öppna för allmänheten. Anmälan om närvaro behöver inte ske i 
förväg. De som deltar vid öppna möten och som inte är ledamöter behöver presentera 
sig för rådet. Föredragande gäster på rådets möten får gärna vara med under hela 
mötet. Gäster har inte yttranderätt. 

 

6. LSS-rådets budget – detta behöver tas upp i de 
kommande riktlinjerna. 

För att rådet ska kunna planera sina möten och kostnader önskas en för rådet uttalad 
budget. LSS-rådets politiker arvoderas enligt kommunfullmäktiges fastställda 
ersättningar för den tid de är på LSS-rådets möten samt för förberedelser. Ledamöter 
från funktionsrättsrörelsen arvoderas enligt ersättningsmodellen från Vård i 
Samverkans Patient och brukarmedverkan i Uppsala län för den tid de är på LSS-rådets 
möten samt för förberedelser. 

 

7. Uppföljning av rådets arbete. 
Uppföljning ska ske genom årlig verksamhetsberättelse i syfte att vara ett underlag för 
en utvärdering av hur arbetet med ökad delaktighet och tillgänglighet fortskrider inom 
Uppsala kommun. I verksamhetsberättelsen ska även arbetsutskottets arbete 
redovisas. I verksamhetsberättelsen ska det framgå i vilka frågor rådet varit rådgivande 
samt vilka frågor rådet inte kunnat påverka och anledningen till det. 
Verksamhetsberättelsen ska innehålla rådets ärendelista, med pågående och 
avslutade ärenden.  



Bilaga 3 – LSS-råd 9 sept 2020: Två enkäter från FUB 
 
Länkar till enkätresultat. 
https://www.fub.se/nyheter/fler-personer-med-if-ensamma-under-coronapandemin/  
Klicka på bilagor med länk till rapporten längst ner. 
https://hejaolika.se/artikel/ny-rapport-avslojar-hapnadsvackande-informationsbrister-om-covid-
19/?utm_source=nb&utm_medium=email&utm_campaign=200706&utm_term=2020-08-18  
 

https://www.fub.se/nyheter/fler-personer-med-if-ensamma-under-coronapandemin/
https://hejaolika.se/artikel/ny-rapport-avslojar-hapnadsvackande-informationsbrister-om-covid-19/?utm_source=nb&utm_medium=email&utm_campaign=200706&utm_term=2020-08-18
https://hejaolika.se/artikel/ny-rapport-avslojar-hapnadsvackande-informationsbrister-om-covid-19/?utm_source=nb&utm_medium=email&utm_campaign=200706&utm_term=2020-08-18


Ge makten vidare 

Implementering av brukarrevision, brukarråd, 

SAM och strukturerade samtal (DMO) i 

Uppsala kommun 



8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 Manipulation 

Dekoration 

Deltagare 

Informerad deltagare 

Konsulterade och informerade 

Andras initiativ 

Eget initiativ 

Vi styr 
Inflytande 

Ej inflytande 

Efter Roger Hart   



• Brukarrevision 

 

• Brukarråd 

 

• SAM 

 

• Strukturerade samtal 

Beslut togs i OSN oktober 2019 
Lägesrapport efter halva projekttiden 



Brukarrevision 

7 revisioner klara 

2 revisioner på gång 

 

Vi har 13 brukarrevisorer där 5 är under utbildning och  

3 kommer från kommunen. Vi saknar en koordinator från  

kommunsidan. 

 

Vi har identifierat personer som tillhörande 4 grupper  

utifrån kommunikationsförmåga, där ? betyder viss förmåga.. 

1 mottagare  sändare 

2 mottagare  ? 

3 ?   ? 

4 revisionen får genomföras som observation 

 

Metodbok under arbete, material observation ej klart. 

Broschyr till beställare har påbörjats. 

 
 



Brukarråd 

Vi har 2 samtalsgrupper från GMV: En boendegrupp och en Ungavuxnagrupp 

I dem finns även de som går på privata DV. 

 

De ska övergå i 2 nya brukarråd under DVs paraply 

 

Ny DV-chef (Carin Hedengren) har börjat i augusti.  

Vi hoppas vi kommer igång med arbetet nu.  

 

Arbeta som brukarråd DV gör? Ingen dokumentation påbörjad.  
 



SAM - sambandcentralsfunktionen 

Lokal finns nu 

 

Öppettider, bemanning, telefonnummer och mejadress ej beslutade än. 

 

Vi har samlat drygt 100 frågor sedan 1 mars.  

Lotte, Birgitta, Barbro och jag m.fl. besvarar så gott vi förmår.  

 

En testgrupp finns på förslag från GMV, som kan påbörja arbetet med  

frågorna som kommer in via telefon, mejl och i direktkontakt. 

 

Vi har inte fått något stöd i hur vi ska dokumentera och försöker igen  

ta upp frågorna med Kontaktcenter.  
 



SAM 

Sambands

- centrals-

funktion 

Samtal 

Individnivå 

Verksamhets-

nivå 

Strategisk nivå 

Studie- 

cirklar 

SAM ska dockas in i Kontaktcenter 

Möten med jämna mellanrum med utsedda företrädare för 

HSO, förvaltning, berörda verksamheter. 

I SAM bestäms hur man går vidare med ärenden som inte 

kan tas vidare direkt vid det första mötet.  

Dokumentation styrs upp för informationsöverföring till och 

från SAM. 

Informationsmaterial utformas. 

Forskning 



Strukturerade samtal enligt DMO 

Ett är genomfört med länstyrelsen (digitala betallösningar) 

 

Ett har påbörjats med styrgruppen GMV 

 

En uppföljning med LSS-handläggarna på gång 

 

En uppföljning med LSS-rådet under hösten  

 

Vi hoppas på beslut idag: 

Två med OSF rörande framtida bostäder (punkt 10) 

 

Det finns önskemål från målgruppen om ett med ÖFF/ÖFN 

 

Metod nästan klar – Är samma som för DMO med vissa avvikelser 

 

Broschyr klar för remissrunda 



(Nämnddialog 20 oktober kl 16-19 med alla föreningar inom HSO Uppsala, där 
man samtalar om frågor som behandlar boende i Uppsala. MR-dagarna på UKK 
den 19-21 april 2021 handlar om boende.) 

Framtida boenden och boendeformer för personer med insatsen 
boende enligt LSS 

Mål 

Bostäderna ska fungera i den tid vi lever i utefter de boendes önskemål och 
behov. I första hand fokuserar vi på att få till en bra samverkansform och 
diskutera boendeformerna för att därefter diskutera andra angelägna 
boendefrågor, såsom personaltäthet, personalkompetens mm.   

Syfte 

Att arbeta fram en struktur och systematik för en hållbar samverkan med 
funktionsrättsrörelsen och medborgare med LSS-insats boende i Uppsala 
kommun avseende framtida boende samt utveckling av befintliga 
boendeformer.  

Metod 

A. Närstående till barn med ett framtida behov ges möjlighet att ge synpunkter 
på hur man når målet. Referenspersoner i Autism- och aspergerföreningen och 
FUB kan delta i arbetet. 

B. Ungdomar som befinner sig på väg in i ett LSS-boende ges möjlighet till ett 
strukturerat samtal med förvaltningen, där man samtalar fram hur man vill nå 
målet. 

• Ungavuxnarådet (nyinrättat via GMV) 
• Dialogforum Fyrisgården 

C. Boenderådet (nyinrättat via GMV) kan antingen få frågan direkt från LSS-
rådet alt. erbjudas ett strukturerat samtal med förvaltningen, där man samtalar 
fram hur man vill nå målet. 

D. Närstående till barn som bor i LSS-boenden ges möjlighet att ge synpunkter 
på hur man når målet. Referenspersoner i Autism- och aspergerföreningen och 
FUB kan delta i arbetet. 



LSS-råd myndigheten  
9 sep 2020 



Handläggning m.m.
• Pågående utvecklingsarbeten och 

samverkan

• De fem punkterna och mötet den 4 
juni



Pågående utvecklingsarbeten 
på myndigheten 
- IBIC och LifeCare

- Samsynsarbete kopplat till 
rättssäkerhetsarbetet

- Utvecklingsgrupp som ansvarar 
för alla arbetsgrupper såsom 
tjänstedesign

- Riktlinjer inom SoL



De fem punkterna
1. Hur garanterar nämnden att myndigheten arbetar efter 
förvaltningens rutin gällande klagomål och synpunkter?

Vi jobbar enligt rutinen och handlar synpunkterna om själva 
bedömningen är det enligt FL domstol som avgör frågan. Här har 
myndigheten och Barbro olika ståndpunkter. När det gäller specifikt 
kring kommunicering ska myndigheten jobba vidare med frågan 
ihop med juristavdelningen. 

2. Hur garanterar myndigheten att den jobbar efter aktuell 
lagstiftning? 

Det är givetvis myndighetens viktigaste uppdrag och vi jobbar hårt 
med frågan. 

3. Erbjudande om stödinsats kontra ansökan om stödinsats?

Ett specifikt ärenden gällande STASS. Ärendet är utrett. 

4. Specifikt om avslag på ansökan om kontaktperson?

Frågan är besvarad under LSS-rådet den 4 dec. 

5. Principen om gynnande besluts negativa rättskraft?

Vi följer principen. Vi omprövar endast beslut om det uppdagats att 
behoven har förändrats väsentligt. Annars tittar vi på aktuellt behov 
och prövar mot lagstiftningen när beslut har gått ut. 





Bilaga 7 

 

Till protokollet för LSS-råd 9 september från Michael Jestin 

 
HSO har ett önskemål om ett seminarium där kommunen och HSO diskuterar sina uppfattningar i 
myndighetsfrågor särskilt avseende vår syn på hur man tolkat den nya förvaltningslagen, hur 
kommunen ändrat rutiner efter dess införande och hur man ser på t.ex. förvaltningsrättens uttalande 
om att man inte ska skicka klagomål till rätten, utan att kommunen själv bör hantera dem. Det är 
viktigt att personkrets 3 och någon/några som har SoL-beslut är med och förbereder seminariet. 
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