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Nämnden för hälsa och omsorg 

Översyn av riktlinjer, vägledning och information om insatser enligt SoL 
och LSS för personer mellan 21 och 64 år 

Förslag till beslut 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) föreslår nämnden för hälsa och omsorg besluta 

att stoppa arbetet med att ta fram nya riktlinjer, vägledning och information om insatser 
enligt SoL och LSS för personal mellan 21 och 64 år samt 

att överlämna frågan om eventuellt framtagande av nya riktlinjer på området t i l l den nya 
omsorgsnämnden i januari 2015. 

Föredragning 
Uppdraget aktualiserades då nämnden saknade vägledning för handläggning av ärenden inom 
nämndens ansvarsområde. Det fanns behov av att tydliggöra nämndens intentioner avseende 
bistånd och insatser på grund av ny lagstiftning, behov av efterfrågade förtydliganden från 
kontorets handläggare och en önskan att medborgares och brukares rätt att få svar på sina 
frågor kring handläggning av individärenden också skulle tillgodoses bättre. Förslaget skulle 
presenteras för nämnden under hösten 2014. 

Följande omständigheter har gjort att kontoret gör bedömningen att uppdraget bör tas tillbaka: 

Kommunen får en ny nämndorganisation från 2015-01-01. Ansvaret för LSS-insatser 
kommer då att ligga på omsorgsnämnden för alla åldersgrupper. Nytt reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder som reglerar ansvarsfördelningen mellan nämnderna har ännu 
ej antagits av kommunfullmäktige. Det är därför ännu inte helt klart hur ansvaret för bistånd 
enligt SoL kommer att fördelas i den nya nämndorganisationen. Ovanstående innebär bl.a. att 
den nya omsorgsnämnden behöver samlade riktlinjer för alla åldergrupper avseende LSS. Det 
arbete som nu påbörjats uppfyller inte detta krav. 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

— ..... E-post: halsa-vard-omsorg@uppsala.se 
www.uppsala.se 



2 (2) 

I ett regeringsuppdrag har Socialstyrelsen fått i uppgift att kartlägga och analysera 
insatserna ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse och bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna enligt LSS. Socialstyrelsen ska bl.a. 
ta reda på likheter och olikheter i kommunernas riktlinjer för ovanstående insatser. 
Socialstyrelsen ska även redogöra för hur riktlinjerna förhåller sig t i l l rättspraxis på området 
samt analysera materialet utifrån gällande lagstiftning, likvärdighet och rättssäkerhet. 
Socialstyrelsen får vid behov föreslå åtgärder som kan bidra t i l l ökad likvärdighet mellan 
kommunerna och ökad rättssäkerhet för den enskilde. Uppdraget ska redovisas för regeringen 
senast 2015-02-15, d.v.s. strax efter att den nya omsorgsnämnden kommit på plats i Uppsala 
kommun. Socialstyrelsens uppdrag berör i högsta grad frågan hur nya riktlinjer på LSS-
området ska utformas lokalt i Uppsala. 

I det påbörjade arbetet att ta fram nya riktlinjer har även föreningsföreträdare för Handikapp
föreningarnas Samarbetsorgan (HSO) bjudits in att medverka. Vid det andra mötet företrädde 
Birgitta Anér Autism- och Aspergerförbundet, Barbro Lewin Föreningen för utvecklings
störda barn, ungdomar och vuxna- FUB samt Fredrik Göransson och Åsa Puide Neuro-
förbundet. Även dessa företrädare förespråkade alla att nämnden stoppar uppdraget att ta 
fram nya riktlinjer på LSS-området. 

Sammantaget bedömer kontoret att det vore klokt att mot ovanstående bakgrund ta tillbaka 
riktlinjeuppdraget och överlämna frågan t i l l den nya omsorgsnämnden då denna tillträtt. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Tomas Odin 
T.f. direktör 


