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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-04-18 

Plats och tid: Daglig verksamhet Mimer, Stabby Backe 2D. 

Närvarande: 

Övriga 
Närvarande: 

Joakim Strandman (MP) 
Pia Ek, HSO 
Finn Hedman, HSO 
Leif Tallskog, HSO 
Birgitta Anér, HSO 
Eleonor Belin, HSO 
Anna Thalhn, HSO 
Stefan Hamnstedt (C) 
Eva Christiernin (S) 
Stig Rådahl (M) 
Therese Rhann (V) 

Kristina Bromark, OMF 

Tjänstemän: Tomas Odin, OMF 
Åsa Markström, OMF 
Jeanette Nordin, OMF 

Justeringens 
plats och tid: Vaksalagatan 6, 26 april kl 12:30 

Lena Wiksten Andersson, sekreterare 

Anna Thal6n, justerande 

Paragrafer: 16-28 
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§ 16 

Val av justerare, tid, plats 

LSS-rådet beslutar 

att välja Joakim Strandman till ordförande, samt 

att utse Anna Thal6n till justerare, samt 

att datum för justering fastställs till den 26 april 

§ 17 

Fastställande av föredragningslista 

LSS-rådet beslutar 

att godkänna föredragningslistan 

§ 18 

Föregående protokoll 

Protokollet från den 14 februari godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 19 

Rundvandring och presentation av Mimers dagliga verksamhet 

Mimer är ett aktivitetshus med olika rum för sinnesstirnulering. Det är en större arbetsplats med 
cirka 20 arbetstagare, uppdelad i tre avdelningar med ett nära samarbete. Direkt utanför dörren finns 
ett friluftsområde med rullstolsvänlig natur. Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 07.30-16.00, med 
möjlighet till anpassning av arbetstiden. 

§ 20 

Uppsala kommuns brukarombud - presentation 

Kristina Bromark presenterar sig. Hon är anställd inledningsvis på halvtid och på heltid från och 
med 1 maj. Det finns ramar för tjänsten att arbeta utifrån på alla nivåer gällande brukarinfiytande. 

Utdragsbestyrkande Juster ndes sign 

I — rs 



Uppsala 
3 

LSS-RÅDET 

2018-04-48 

Fortfarande är det öppet hur arbetet med individer, tjänstepersoner på strategisk nivå inom 
kommunen, politiken med flera ska se ut. Det är viktigt att delaktighet och inflytande får ta plats. 
En tanke är att göra en kartläggning för att se vilka önskemål som finns om vad tjänsten ska 
innehålla. Arbetet handlar om att främja situationen för personer med funktionsnedsättning. Att 
vara ett brukarombud med fullt fokus på detta och med det perspektivet samt att vara tillgänglig. 
Kristina kommer att ta kontakt med bland annat föreningar, företag och bolag. Det finns ett stort 
intresse för brukarombudets arbete och många förfrågningar på önskad kontakt har inkommit. 

Exempelvis kan det finnas ett informationsbrev till föreningar där man också kan bjuda in till en 
träff. En blandning av spontant arbete samt strukturerat arbete. På individnivå finns tanken att 
stärka egenmakten och lyfta den till kollektiv nivå, att i förvaltningen medvetandegöra olika 
ingångar i sakfrågor och i ett större perspektiv. 

Även ha kontakt med andra brukarombud i Sverige. 

Arbeta med funktionshinderpolitiska programmet för full delaktighet. 

§ 21 

Boendefrågor 

Pia Ek informerar om att boendefrågor från och med nu kommer att diskuteras i Arena för hållbart 
boende. Första träffen är 26 april. Det är inte klart exakt hur arbetet ska gå till, vilka som ska vara 
med osv. 

Principerna för hyressättning kommer att diskuteras med OMF och SBF kommer att medverka. 
Resultatet från träffen kommer att redovisas på LSS rådet. 

Fråga: Hur ska personer få veta att lediga lägenheter finns t ex för byte (servicebas)? Förslagsvis 
skulle man kunna ha en 3D-visning över lägenheterna som är möjliga att söka. 

Diskussion: Hur ser beställningen ut av boende i förhållande till budget, neddragningar, lagkrav och 
påverkan på politiken i olika sammanhang? Viktigt att säkerställa att det finns kunskap om LSS och 
SoL inom politiken. 

§ 22 

AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) - lägesrapport 

Vid förra sammanträdet efterfrågades vad som hänt sedan rapporten från 2014 skrevs, om kognitiva 
hjälpmedel — logoped för vuxna inom daglig verksamhet. Samtidigt lämnades ett antal frågor från 
HSO till förvaltningen angående AKK. Frågorna är vidarebefordrade till områdeschefema. Jeanette 
Nordin återkommer om detta. Pia Ek har rapporten. 
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Närvårdskoordinator tillsammans med fler på förvaltningen har haft ett projekt om inflytande för 
barn och unga. En rapport var klar 22 mars. Utveckling av någon form av kommunikationsronder 
kommer att ske på olika enheter. Det blir en form av kontroll som görs. Arbetet fortsätter. Tomas 
Folkesson, närvårdskoordinator, kommer gärna och berättar mer om intresse finns. Alternativt 
lämnas frågan till presidiet. 

Fråga: Hur fungerar det när det gäller högfungerande personer? Ett vanligt missförstånd är att de 
som kallas högfungerande inte behöver någon form av AKK. Kunskapen och kompetensen är lägre 
bland handläggare. Hur arbetar man med det inom förvaltningen? Som det ser ut nu är det svårare 
för vuxna/äldre att få tillgång till AKK. Är området prioriterat för kompetensutveckling? 
Önskemål om att någon som arbetar med AKK på ett bra sätt, kommer till LSS-rådet och berättar 
hur det går till. 

Forum för brukarinflytande genomför i samarbete med Hälsa och habilitering ett arbete i visuellt 
stöd. Detta för att förenkla och förbereda kommunikationen med brukarna som ska besöka 
habiliteringen, Anna ThaMn finns med i detta arbete. 

Genomförandeplanen och den individuella planen bör användas som underlag till att påvisa hur 
kommunikationsbehoven ser ut. 

Det är viktigt att personal vet hur tekniska hjälpmedel ska användas. 

Det är också viktigt att fortsätta driva t ex AKK även efter en utbildningsinsats. Tips: Infoteket kan 
ha seminarier och bra föreläsningar i ämnet. 

23 

Kultur- och fritidsombud — fortsatt arbete 

Förvaltningen har efterfrågat synpunkter på hur kultur- och fritidsombudets roll och funktion ska se 
ut. Jeanette Nordin informerar om vilka synpunkter som kommit in. Synpunkterna ligger till grund 
för det fortsatta arbetet och förvaltningen återkommer med förslag inför beslut i nämnd. Dessa 
kommer att redovisas i höstens kommande LSS-råd. 

§ 24 

Fritid och kultur — lägesrapport 

Tre nämnder — KTN, ]FN och OSN har fått i uppdrag att arbeta med fritidsfrågan. Man har sökt 
stöd sökt från KLK för att skapa en organisation och arbetar på i avvaktan på svar. Detta är ett mål i 
verksamhetsplanen. 

Diskussion: Varför är det så komplicerat att få till? 
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I arbetet ingår att alla ska kunna delta på sina egna villkor. Man diskuterar även om en eventuell ny 
ambitionsnivå på kultur- och fritidsombuden, utöver att ha funktionen att samla in och sprida 
information. Arbetet innefattar hela Uppsala vilket betyder att man behöver ha med sig föreningar 
m 

Fritid för alla arbetar med spridning. 

Skallkrav finns om hur kultur- och fritidsombud ska användas, samt att det sker uppföljningar. 
Fortfarande saknar 14 stycken boenden ombud. 

§ 25 

Rådets arbete - avstämning 

Jeanette Nordin, som nyligen påbörjat sitt arbete med rådet, har nu satt sig in i arbetet och 
uppmärksammat vissa bitar som skulle behöva ses över. Till exempel att ärenden inte kommer 
vidare och att alla frågor inte besvaras. En lista/logg är nu upprättad för att inte tappa bort någon 
fråga. En uppföljning behöver göras över hur formerna för arbetet ska se ut samt om hur presidiet 
ska arbeta. Rådets riktlinjer som beslutades i december behöver ses över i höst. 

Rådet tycker att det är okej att frågan om arbetssätt och föreskrifter tas i presidiet. 

§ 26 

Ge makten vidare - lägesrapport 

Pia Ek delar ut information och går igenom den muntligt. 

Diskussion: Sedan långt tillbaka är det känt att en del personer som besöker FUB-danserna måste 
åka hem tidigare än de själva önskar på grund av att personalbyte. 

Diskussion: Frågan tas med till förvaltningen. Strateger och politiker kan förslagsvis besöka en 
FUB-dans för att själva se och sedan agera utifrån det som kommer fram. 

Rådet reflekterar över innehållet som helhet och återkommer till hösten. 
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§ 27 

Arena för vägledning biståndshandläggning — rapport 

Stig Rådahl läser ur minnesanteckningarna från senaste mötet. Synpunkter har inkommit på dessa 
från personer ur HSO. Det finns frågor som rör den juridiska delen vilka behöver svar. Frågan går 
vidare till nästa arenamöte. 

§ 28 

Mötet avslutades. 
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