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Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

LSS-rådets årssammanställning 2022  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna årssammanställningen för LSS-rådet 2022 och lägga den till 

handlingarna. 

Ärendet 

Frågan om boendestöd för en bredare målgrupp än personer i SoL diskuterades på 
mötet i mars. Det utmynnade i en utredning från förvaltningen som LSS-rådet fick ge 
synpunkter på. Utredningen med förslag till beslut är planerad att gå till nämnden i 

början av 2023. 

Rutin vid byte av handläggare väcktes av rådet till avdelningschef för myndighet. På 
mötet bestämdes det att Ge makten vidare 2.0 ska få lämna synpunkter på den nya 

rutinen. 

Bostads och lokalförsörjningsplanen samt frågan om bostäders utformning och 
placering diskuterade på mötet i mars som sedan fortsatte på mötet i maj då ansvariga 

tjänstepersoner från förvaltningen var inbjudna. Diskussionen bidrog till ett separat 

möte med ansvariga tjänstepersoner där LSS-rådet fick lämna synpunkter på planering 

av bostäder. 

Beredning 

Ärendet har beretts av LSS-rådets arbetsutskott 

Vård- och omsorgsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden 2023-01-09 OSN-2023-00018 

  
Handläggare:  

Joel Strandberg 

 

 
 

mailto:vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Av föreskrifterna för LSS-rådet framgår att rådets arbete ska följas upp en gång per år 

och rapporteras i anslutning till omsorgsnämndens årsredovisning. Ordförande i rådet 
är ansvarig för att skriftlig återrapportering sker. LSS-rådets arbetsutskott ansvarar för 
att göra en sammanställning av rådets arbete i slutet av varje kalenderår. I denna 

sammanställning finns uppföljning av LSS-rådets arbete under 2022. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 

• Bilaga, Årssammanställning LSS-rådet 2022 

 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund  

Förvaltningsdirektör  
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Årssammanställning LSS-rådet 
2022 
Av föreskrifterna för LSS-rådet framgår att rådets arbete ska följas upp en gång per år 

och rapporteras i anslutning till omsorgsnämndens årsredovisning. Ordförande i rådet 

är ansvarig för att skriftlig återrapportering sker. LSS-rådets arbetsutskott ansvarar för 
att göra en sammanställning av rådets arbete i slutet av varje kalenderår. I denna 
sammanställning finns några av de större frågorna som har avhandlats i rådet och en 
sammanfattning av LSS-rådets arbete under 2022. 

Möte 17 mars 
Samtal om syftet med LSS-rådet. 

Definitionen av ”omfattande behov” i biståndsbedömning - Information från 
avdelningschef Lena Thalén. 

Kartläggning jämförelse andra kommuner gällande boendestöd – Lena Thalén 
informerar att frågan ska utredas vidare. 

Rutin vid byte av handläggare – Lägesrapport från Lena Thalén om arbetet med ny 
rutin. 

Ge makten vidare 2.0 – Lägesrapport från Pia Ek. 

Projektet utmanande beteende – Lägesrapport från Liselotte Engqvist. 

Bostads-och lokalförsörjningsplan – Pia Ek lyfter behovet av dialog i frågan. 

 

Länk till minnesanteckning: Möte 17 mars 2022 

Möte 19 maj 
Bostads-och lokalförsörjningsplan – Information från Petra Sundström, strateg avtal 

och marknad med ansvar för lokal- och boendeförsörjningsplan, Carl Filip Tjeder, 
fastighetschef och Emelie Nyberg strateg från fastighetsförvaltningen på 
kommunledningskontoret. 

Ge makten vidare 2.0 – Lägesrapport från Pia. 

Utvecklingsplaner och sammanläggning av förvaltningarna – Information från Karin 
Eduards. 

Leif Tallskog avgår från LSS-rådet och håller samtidigt ett anförande som finns 

publicerat på LSS-rådets hemsida. 

 

Länk till minnesanteckning: Möte 19 maj 2022 

Omsorgsnämnden Datum: Diarienummer: 

Årssammanställning LSS-rådet 2022 2023-01-09 OSN-2023-00018 

  
Handläggare:   

Joel Strandberg  

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/rad_och_beredning/lss-radet/moten/2022/17-mars/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/rad_och_beredning/lss-radet/moten/2022/19-maj/
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Möte 8 september 
Inval av nya ledamöterna Annie Mattsson för Autism- och Aspergerföreningen i 
Uppsala samt Magnus Åberg för RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar Uppsala Län. 

Information om Regionens LSS-insats – Isabella Strand deltar på LSS-rådet via 
teams för att ge information om regionens LSS insats enligt § 9:1 Rådgivning och 
annat personligt stöd. 

Dialog om funktionsprogrammet, bostad med särskild service – Petra Sundström 
och Carl-Filip Tjeder kommer att bjuda in till ett möte om boendefrågor för LSS-
rådet. 

Kulturveckan – Liselotte Engqvist informerar om kommande kulturvecka. 

Ge makten vidare 2.0 – Lägesrapport från Pia. 

 

Länk till minnesanteckning: Möte 8 september 2022 

 

Möte 17 november 
Kulturvecka – Karin Hedvall från kulturförvaltningen berättar om kulturveckan, som 
i år fyller 30. 

Full delaktighet – Jonas Funseth, verksamhetschef på arbete och bostad, berättar 

om hur man jobbat med programmet för full delaktighet. 

Ge makten vidare – Liselotte uppdaterar rådet om Ge makten vidare. 

Mål och budget 2023 – Rikard Sörell, strategisk ekonomichef mot sociala 

förvaltningar, informerar om budgetramarna 2023. 

Motion om HAB-ersättning under semester – Joel informerar om förvaltningens svar 

där Funktionsrätt har hjälpt till. 

Jul på gruppboenden – Birgitta lyfter att det finns brukare som inte har anhöriga att 

fia jul med och blir ensamma under jul.  

 

Länk till minnesanteckning: Möte 17 november 2022 

 

Sammanfattning 

Frågan om boendestöd för en bredare målgrupp än personer i SoL diskuterades på 

mötet i mars. Det utmynnade i en utredning från förvaltningen som LSS-rådet fick ge 

synpunkter på. Utredningen med förslag till beslut är planerad att gå till nämnden i 
början av 2023. 

Rutin vid byte av handläggare väcktes av rådet till avdelningschef för myndighet. På 
mötet bestämdes det att Ge makten vidare 2.0 ska få lämna synpunkter på den nya 

rutinen. 

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/rad_och_beredning/lss-radet/moten/2022/8-september/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/rad_och_beredning/lss-radet/moten/2022/17-november/
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Bostads och lokalförsörjningsplanen samt frågan om bostäders utformning och 
placering diskuterade på mötet i mars som sedan fortsatte på mötet i maj då ansvariga 
tjänstepersoner från förvaltningen var inbjudna. Diskussionen bidrog till ett separat 

möte med ansvariga tjänstepersoner där LSS-rådet fick lämna synpunkter på planering 
av bostäder. 

 

……………………………………………….. 

LSS-rådets ordförande 

Loa Mothata 
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