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Kommunstyrelsen 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att införa en 
samordningsfunktion med brukarperspektiv för personer med 
funktionsnedsättning som har rätt till stöd i enlighet med LSS 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
februari 2016 att: 

- En samordningsfunktion för insatser inom LSS och övriga insatser kopplade till 
personer med rätt till stöd enligt LSS, som stöttar enskilda brukare, inrättas. 

- Ett uppdrag om att öka samverkan inom och mellan berörda förvaltningar ges till de 
förvaltningar som hanterar relevanta ärenden och insatser. 

- Ett arbete för en mer långsiktig planering gällande LSS-insatser inleds. Detta ur såväl 
ett brukarperspektiv som ett förvaltningsperspektiv. 

- Antalet tidsbegränsade insatser minskas. 
- Behovet av läkarintyg för sociala insatser ses över. 
- Medborgare informeras om rätten till en individuell plan. 
- Samordnad individuell plan används som rutin för personer som har insatser enligt 

med LSS, SoL och HSL. 
 

Motionen återges som  bilaga 1. 
 
Nämndbehandling 
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 22 februari 2017 och föreslår att motionen 
besvaras med föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med 
föredragningen nedan.  
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Gentemot beslutet har ledamöterna för (M), (L) och (KD) anfört reservation till förmån för 
bifall till motionen. Protokollsutdrag återges som bilaga 2. 
 
Föredragning 
Det är viktigt att de som tar del av insatser inom samhällets omsorg inte upplever svårigheter 
av att samhällsfunktionerna är organiserade på olika sätt. Frågor om samordning mellan 
kommunens, landstingets och statens olika insatser är ständigt aktuella och en viktig del av 
kommunens arbete. Medarbetare som möter brukare har ett ansvar att hjälpa den enskilde till 
de myndigheter den behöver ha kontakt med. 
 
De som inte själv kan bevaka att rätt insatser sätts in kan ansöka hos överförmyndarnämnden 
att få en god man eller förvaltare. Uppdraget som god man kan innehålla tre delar; bevaka rätt 
gentemot utomstående t ex att företräda den enskilde gentemot myndigheter vid ansökningar 
och överklaganden, förvalta den enskildes ekonomi och egendom och försäkra att den enskil-
des tillgångar används till att skapa nytta för honom eller henne. Där ingår även att se till att 
den enskilde har ett bra boende, får en god omvårdnad och har goda levnadsvillkor. 
 
I motionen föreslås att en särskild samordningsfunktion inrättas. Omsorgsnämnden har från  
1 januari 2017 ett betydligt större ansvarsområde än tidigare enligt kommunfullmäktiges 
beslut i juni 2016 om ny nämndorganisation. Kommunstyrelsen har beslutat om principer för 
förvaltningsorganisationen. Stadsdirektören har på kommunstyrelsens uppdrag, efter samråd 
med nämndens presidium, beslutat om förvaltningsorganisation. Att bryta ut en särskilt 
delfråga till fullmäktige är inte lämpligt. 
 
Kommunfullmäktige har i december 2016 antagit ett program för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning. Inom ramen för arbetet med programmet har förslag om inrättande 
av en brukarombudsman framkommit. Tjänstens utformning och ansvar är tänkt att utarbetas i 
samråd med handikapporganisationerna. En funktion för brukarombudsmannen skulle kunna 
vara att vägleda enskilda och påtala systemfel.  
 
I mål och budget 2016 lyfts närvårdssamverkan med landstinget fram som en utvecklings-
förutsättning inom vård och omsorg och som en riktad satsning för omsorgsnämnden. Inom 
ramen för närvårdssamverkan pågår utveckling av organisation och arbetssätt för att samtliga 
berörda kommunala förvaltningar ska bli del i samverkan med landstinget.  
 
Socialnämnden och omsorgsnämnden har under hösten 2015 genomfört ett gemensamt 
projekt för att utveckla samverkan kring handläggning av gemensamma individärenden. Det 
har mynnat ut i gemensamma rutiner och stående forum för samverkan. Nämnderna har 
utöver detta en god bild över vilken samverkan som behövs med andra förvaltningar och 
arbetar kontinuerligt för att förbättra denna på både förvaltnings- och individnivå.  
 
Tidsbegränsade insatser kan vara motiverade, trots att funktionsnedsättningen är livslång. Det 
finns personer som genom till exempel hjälpmedel, anpassningar och andra stödinsatser kan 
bli mer självständiga. Dock måste det vara en individuell prövning i varje enskilt ärende och i 
dialog med den som söker insats.  



 
Behovet av läkarintyg måste också ses utifrån varje individ. Vid en personkretsbedömning 
enligt LSS kan diagnos behöva styrkas av läkare eller annan legitimerad profession då 
personkrets 1 och 2 är diagnosstyrda. Det innebär att biståndshandläggare inte kan fatta beslut 
om personkretstillhörighet utan intyg från sakkunnig legitimerad profession.  
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anger att den enskilde som 
beviljas insatser enligt LSS ska erbjudas en individuell plan (10 §). Både kommunen och 
landstinget är skyldiga att informera om rätten till en individuell plan. Den individuella planen 
är frivillig och ska göras tillsammans med den enskilde och utgår från den enskildes mål och 
önskemål inom olika livsområden. Det kan till exempel handla om att byta bostad eller hitta 
andra fritidsintressen. Planen ska beskriva både vad som ska göras/uppnås och vem som ska 
göra det.  
 
En projektrapport gällande Samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga redovisades 
till omsorgsnämnden och socialnämnden i april 2016. Av rapporten framgår bland annat att 
det för den enskilde inte är tydligt hur SIP förhåller sig till andra planer, t ex genomförande-
planer och nätverksmöten. Vidare pekar rapporten på vikten av rutiner och att dessa rutiner är 
implementerade. Nämnderna beslutade på förslag i rapporten att förvaltningarna ska utse en 
arbetsgrupp som kan arbeta vidare för att säkra arbetet med SIP.  
 
Därutöver har Tjänstemannaberedningen kommun och landsting i Uppsala Län (TKL) den 18 
november 2016 beslutat om riktlinjer för SIP, samordnad individuell plan i Uppsala län. 
Avsikten är att förenkla arbetet med SIP.  
 
Motionen tar upp viktiga frågor i kommunens arbete med personer som har rätt tillstöd enligt 
LSS. Som framgår av ovan är de frågor som kommunen arbetar med.  
 
Något särskilt beslut med anledning av motionen bedöms därför inte behövas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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OMSORGSNÄMNDEN 
UPPSALA 	KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Ink. 	2017 -02- 2 4 
Sanunanträdesdatum: 2017-02-22 
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Diarienr. 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att införa en samordningsfunktion med 
brukarperspektiv för personer med funktionsnedsättning som har rätt till stöd i enlighet med 
LSS. Dnr OSN-2017-0086 

Beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta besvara motionen med 

föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M), 
Evelina Solem (KD) och Asa Samuelsson (KD) reserverar sig till förmån för Angelique Prinz Blix 
(L) yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-12-01 till beslut. 

Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
februari 2016 att: 
• En samordningsfunktion för insatser inom LSS och övriga insatser kopplade till personer med rätt 

till stöd enligt LSS, som stöttar enskilda brukare, inrättas. 
• Ett uppdrag om att öka samverkan inom och mellan berörda förvaltningar ges till de förvaltningar 

som hanterar relevanta ärenden och insatser. 
• Ett arbete för en mer långsiktig planering gällande LSS-insatser inleds. Detta ur såväl ett 

brukarperspektiv som ett förvaltningsperspektiv. 
• Antalet tidsbegränsade insatser minskas. 
• Behovet av läkarintyg för sociala insatser ses över. 
• Medborgare informeras om rätten till en individuell plan. 
• Samordnad individuell plan används som rutin för personer som har insatser enligt med LSS, SoL 

och HSL. 

Omsorgsnämnden instämmer i att det tas upp viktiga frågor i motionen för personer med som har 
rätt till stöd enligt LSS. Omsorgsnämnden med flera nämnder arbetar aktivt med de förslagen i 
motionen och anser därmed inte att något särskilt beslut med anledning av motionen. 

Yrkanden 
Angelique Prinz Blix (L) yrkar att nämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen i sin 
helhet. 

Eva Christiernin (S) yrkar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkande mot varandra och finner bifall till föreliggande förslag. 

I
Justerandes sign 

€....-- 



Organ: 	 Omsorgsnämnden 
Datum: 	 2017-02-22 
Datum för 
anslags uppsättande: 2017-02-27 

Sista dag för överklagande: 
Datum för anslags nedtagande: 

2017-03-20 
2017-03-21 

upenlo, OMSORGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid: 
Sarnmanträdesdatum: 2017-02-22 

Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.40 

Tjänstgörande: 

Övriga deltagare: 

Eva Christiernin (S), ordf 
Angelique Prinz Blix (L), 2:e vice ordf 
Jonny Husål. (S) 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Anton Berg (S) 
Börje Hallberg (S), t o m § 18 
Josefin Mannberg (S), fr o m § 19 
Björn Lind (V), t o m § 27 
Stig Rådahl (M) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Roine Thunberg (M) 
Therese Rhann (V) 
Ludvig Arbin (L), t o m § 14 
Åsa Samuelsson (KD), t o m § 13, 
from § 15 
Evelina Solem (KD), fr o m § 14 

Ersättare: Josefin Mannberg (S), t o m § 18 
Åsa Samuelsson (KD), § 14 

Tomas Odin, förvaltningsdirektör, Magnus Johannesson, avdelningschef, Karin Brolin, 
avdelningschef, Carina Juhlin, avdelningschef, Åsa Markström, avdelningschef, Ingrid 
Larsson, avdelningschef, Susanna Hjorth, ekonomichef, Helaia Thorén-Lindqvist, 
kommunikatör, Anna Ud-Din, strateg och Monica Peterson, strateg 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Angelique Prinz Blix (L) 

Stationsgatan 12, 2017-02-24 

Paragrafer: 12-32 

	4 	  

Eva Christiernin (S), ordförande 
WA.,49,fro  

Kerstin Sundqvist, sekreterare 

ngelique Prinz Blix (t), justerare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Kerstin Sundqvist, sekre erare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Uppsala  a.i 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Davidsson Per (KLK) 	 2016-12-01 	OMN- 2017-0086 
Nordin Jeanette (OMF) 

Omsorgsnämnden 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att införa en 
samordningsfunktion med brukarperspektiv för personer med 
funktionsnedsättning som har rätt till stöd i enlighet med LSS 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
februari 2016 att: 

En samordningsfunktion för insatser inom LSS och övriga insatser kopplade till 
personer med rätt till stöd enligt LSS, som stöttar enskilda brukare, inrättas. 

- Ett uppdrag om att öka samverkan inom och mellan berörda förvaltningar ges till de 
förvaltningar som hanterar relevanta ärenden och insatser. 
Ett arbete för en mer långsiktig planering gällande LSS-insatser inleds. Detta ur såväl 
ett brukarperspektiv som ett förvaltningsperspektiv. 

- Antalet tidsbegränsade insatser minskas. 
- Behovet av läkarintyg för sociala insatser ses över. 
- Medborgare informeras om rätten till en individuell plan. 

Samordnad individuell plan används som rutin för personer som har insatser enligt 
med LSS, SoL och HSL. 

Motionen bilägges. 

Föredragning 
Det är viktigt att de som tar del av insatser inom samhällets omsorg inte upplever svårigheter 
av att samhällsfunktionerna är organiserade på olika sätt. Frågor om samordning mellan 
kommunens, landstingets och statens olika insatser är ständigt aktuella och en viktig del av 
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kommunens arbete. Medarbetare som möter brukare har ett ansvar att hjälpa den enskilde till 
de myndigheter den behöver ha kontakt med. 

De som inte själv kan bevaka att rätt insatser sätts in kan ansöka hos överförmyndamämnden 
att få en god man eller förvaltare. Uppdraget som god man kan innehålla tre delar; bevaka rätt 
gentemot utomstående t ex att företräda den enskilde gentemot myndigheter vid ansökningar 
och överklaganden, förvalta den enskildes ekonomi och egendom och försäkra att den enskil-
des tillgångar används till att skapa nytta för honom eller henne. Där ingår även att se till att 
den enskilde har ett bra boende, får en god omvårdnad och har goda levnadsvillkor. 

I motionen föreslås att en särskild samordningsfunktion inrättas. Omsorgsnämnden har från 
1 januari 2017 ett betydligt större ansvarsområde än tidigare enligt kommunfullmäktiges 
beslut i juni 2016 om ny nämndorganisation. Kommunstyrelsen har beslutat om principer för 
förvaltningsorganisationen. Stadsdirektören har på kommunstyrelsens uppdrag, efter samråd 
med nämndens presidium, beslutat om förvaltningsorganisation. Att bryta ut en särskilt 
delfråga till fullmäktige är inte lämpligt. 

Kommunfullmäktige har i december 2016 antagit ett program för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning. Inom ramen för arbetet med programmet har förslag om inrättande 
av en brukarombudsman framkommit. Tjänstens utformning och ansvar är tänkt att utarbetas i 
samråd med handikapporganisationerna. En funktion för brukarombudsmannen skulle kunna 
vara att vägleda enskilda och påtala systemfel. 

I mål och budget 2016 lyfts närvårdssamverkan med landstinget fram som en utvecklings-
förutsättning inom vård och omsorg och som en riktad satsning för omsorgsnämnden. Inom 
ramen för närvårdssamverkan pågår utveckling av organisation och arbetssätt för att samtliga 
berörda kommunala förvaltningar ska bli del i samverkan med landstinget. 

Socialnämnden och omsorgsnämnden har under hösten 2015 genomfört ett gemensamt 
projekt för att utveckla samverkan kring handläggning av gemensamma individärenden. Det 
har mynnat ut i gemensamma rutiner och stående forum för samverkan. Nämnderna har 
utöver detta en god bild över vilken samverkan som behövs med andra förvaltningar och 
arbetar kontinuerligt för att förbättra denna på både förvaltnings- och individnivå. 

Tidsbegränsade insatser kan vara motiverade, trots att funktionsnedsättningen är livslång. Det 
finns personer som genom till exempel hjälpmedel, anpassningar och andra stödinsatser kan 
bli mer självständiga. Dock måste det vara en individuell prövning i varje enskilt ärende och i 
dialog med den som söker insats. 

Behovet av läkarintyg måste också ses utifrån varje individ. Vid en personkretsbedömning 
enligt LSS kan diagnos behöva styrkas av läkare eller annan legitimerad profession då 
personkrets 1 och 2 är diagnosstyrda. Det innebär att biståndshandläggare inte kan fatta beslut 
om personkretstillhörighet utan intyg från sakkunnig legitimerad profession. 



Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anger att den enskilde som 
beviljas insatser enligt LSS ska erbjudas en individuell plan (10 §). Både kommunen och 
landstinget är skyldiga att informera om rätten till en individuell plan. Den individuella planen 
är frivillig och ska göras tillsammans med den enskilde och utgår från den enskildes mål och 
önskemål inom olika livsområden. Det kan till exempel handla om att byta bostad eller hitta 
andra fritidsintressen. Planen ska beskriva både vad som ska göras/uppnås och vem som ska 
göra det. 

En projektrapport gällande Samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga redovisades 
till omsorgsnämnden och socialnämnden i april 2016. Av rapporten framgår bland annat att 
det för den enskilde inte är tydligt hur SIP förhåller sig till andra planer, t ex genomförande-
planer och nätverksmöten. Vidare pekar rapporten på vikten av rutiner och att dessa rutiner är 
implementerade. Nämnderna beslutade på förslag i rapporten att förvaltningarna ska utse en 
arbetsgrupp som kan arbeta vidare för att säkra arbetet med SIP. 

Därutöver har Tjänstemannaberedningen kommun och landsting i Uppsala Län (TKL) den 18 
november 2016 beslutat om riktlinjer för SIP, samordnad individuell plan i Uppsala län. 
Avsikten är att förenkla arbetet med SIP. 

Motionen tar upp viktiga frågor i kommunens arbete med personer som har rätt till stöd enligt 
LSS. Som framgår av ovan är de frågor som kommunen arbetar med. 

Något särskilt beslut med anledning av motionen bedöms därför inte behövas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Konsekvenser för jämställdhet 
Förslaget har inga konsekvenser för jämställdhet i nämnden. 

Tillgänglighet 
Förslaget har inga konsekvenser för tillgänglighet i nämnden. 

Barnperspektiv 
Förslaget har inga konsekvenser ur ett barnperspektiv. 

Omsorgsförvaltningen 

Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 
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