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

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 

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-rådet årssammanställning 2021  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att godkänna årssammanställningen för LSS-rådet 2021 och lägga den till 

handlingarna. 

Ärendet 

Även 2021 har påverkats av covid-19 pandemin, på grund av det har sammanträdena 
genomförts digitalt. Rådet har samverkat och tagit fram föreskrift för LSS-rådet som 
Omsorgsnämnden godkänt. Frågor gällande myndighetsutövning har diskuterats 

utanför rådet i en grupp bestående av representanter för Funktionsrätt och 
myndighetsavdelningen, arbetet har sedan presenterats i LSS-rådet. Rådets arbete 

fortgår med målet att förbättra levnadsförhållanden för människor som ingår i LSS 
personkretsar. 

Beredning 

Ärendet har beretts av LSS-rådets arbetsutskott. 

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 2021. 

Vård- och omsorgsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden 2022-01-19 OSN-2022-00026 

  
Handläggare:  

Joel Strandberg 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 januari 

• Bilaga, Årssammanställning LSS-rådet 2021 

 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund  

Förvaltningsdirektör  
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Årssammanställning LSS-rådet 2021 
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 2021. 

Möte 10 mars  

LSS-rådets organisation 
 LSS-rådets föreskrifter – Förvaltningen informerar 

Pågående projekt 
 Ge makten vidare - Funktionsrätt och förvaltningen informerar 
 Utmanande beteende - Förvaltningen informerar 

Samverkansgrupp om handläggning och myndighetsutövning 
 Samverkansgrupp - Funktionsrätt informerar 

Samverkansgrupp om kommunens utbildningsportal 
 Samverkansgrupp - Förvaltningen informerar 

Lokalförsörjningsplan – Förvaltningen informerar 

 
Länk till protokoll:  

https://www.uppsala.se/contentassets/83acbb7bfbe04719973770b2d3506574/samma

ntrade-210310-protokoll-lss-radet.pdf 

Möte 25 maj 

LSS-rådets organisation 

 Jonas Wik väljs som ordinarie ledamot i rådet  
 LSS-rådets föreskrifter – Förvaltningen informerar 

Pågående projekt 

 Ge makten vidare - Funktionsrätt och förvaltningen rapporterar 
 Utmanande beteende - Förvaltningen informerar 

Samverkansgrupp om handläggning och myndighetsutövning 

 Samverkansgrupp - Funktionsrätt informerar 

Samverkansgrupp om kommunens utbildningsportal 

 Samverkansgrupp - Förvaltningen informerar 

Uppsala kommuns hemsida – Förvaltningen informerar 

Tillgänglighetsanpassade dokument – Förvaltningen informerar 

Förvaltningens utvecklingsplan – Förvaltningen informerar 

Skrivelse om särskolan – Funktionsrätt informerar 

Omsorgsnämnden Datum: Diarienummer: 

Årssammanställning LSS-rådet 2021 2022-01-19 2022-00026 

  
Handläggare:  Version/DokumentID: 

Joel Strandberg, Elin Yilmaz  

https://www.uppsala.se/contentassets/83acbb7bfbe04719973770b2d3506574/sammantrade-210310-protokoll-lss-radet.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/83acbb7bfbe04719973770b2d3506574/sammantrade-210310-protokoll-lss-radet.pdf
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MR-dagarna – Funktionsrätt informerar 

 

Länk till protokoll:  
https://www.uppsala.se/contentassets/c06813171b7641f8a4b4ac44fe8e5114/protokol
l-lss-radet-25-maj-2021.pdf 

Möte 8 september 

LSS-rådets organisation 

 Bo Wedin och Catarina Bernet väljs som ordinarie ledamöter i rådet 

Pågående projekt 
 Ge makten vidare - Funktionsrätt och förvaltningen informerar 

Samverkansgrupp om handläggning och myndighetsutövning 
 Statistik om beslut om STASS - Förvaltningen informerar 

Anhörigcentrum – Förvaltningen informerar 

Förvaltningens utvecklingsplan – Förvaltningen informerar 

Studiecirkel ”Lär dig söka insats enligt SoL och LSS” – Funktionsrätt informerar 

Besök från Funktionsrättsrådets ordförande 

 

Länk till protokoll: 
https://www.uppsala.se/contentassets/725badc886594012ab58398059f02a2a/protoko

ll-lss-radet-2021-09-08.pdf  

Möte 10 november 

LSS-rådets organisation 
 LSS-rådets föreskrifter – LSS rådets ordförande informerar 

 Ge makten vidare - Förvaltningen informerar 

Samverkansgrupp om handläggning och myndighetsutövning 

Riktlinjer STASS – Förvaltningen informerar 

Kompletterande statistik STASS – Förvaltningen informerar 
Rutin för byte av handläggare – Förvaltningen informerar 

Arbetsskor för medarbetare – Omsorgsnämnden informerar 

Studiecirkel ”Lär dig söka insats enligt SoL och LSS” – Funktionsrätt informerar 

Enkät tillgänglighet i stadsmiljö – Funktionsrätt informerar 

 

Länk till protokoll: 

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/rad_och_beredning/lss-

radet/moten/2021/10-november/   

https://www.uppsala.se/contentassets/c06813171b7641f8a4b4ac44fe8e5114/protokoll-lss-radet-25-maj-2021.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/c06813171b7641f8a4b4ac44fe8e5114/protokoll-lss-radet-25-maj-2021.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/725badc886594012ab58398059f02a2a/protokoll-lss-radet-2021-09-08.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/725badc886594012ab58398059f02a2a/protokoll-lss-radet-2021-09-08.pdf
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/rad_och_beredning/lss-radet/moten/2021/10-november/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/rad_och_beredning/lss-radet/moten/2021/10-november/
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Sammanfattning 

Även 2021 har påverkats av covid-19 pandemin som har slagit hårt mot hela 

vårt samhälle. Rådet har samverkat och tagit fram föreskrift för LSS-rådet som 
Omsorgsnämnden godkänt. Frågor gällande myndighetsutövning har 

diskuterats utanför rådet i en grupp bestående av representanter för 

Funktionsrätt och myndighetsavdelningen, arbetet har sedan presenterats i 

LSS-rådet. Rådets arbete fortgår med målet att förbättra levnadsförhållanden 
för människor som ingår i LSS personkretsar. 

 

LSS-rådets ordförande 

Loa Mothata 
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