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Pkt Ärende Föredragande 

1  Mötets öppnande  

2  Genomgång av föregående protokoll 

Inga punkter från föregående protokoll tas 
upp här 

 

3  Stående punkter på dagordningen: 

Utbyggnad av boende (planer, 
lokalprogram, utformning) 

Förvaltningen informerar om att det finns 
planer på att bygga två nya gruppbostäder 
LSS inom kommunen. Beslut har dock inte 
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fattats än i 
kommunstyrelse/kommunfullmäktige. 

FUB framhåller att de vill vara med som en 
remissinstans när det är bestämt var och 
när byggnation ska ske. De vill även vara 
med som en remissinstans vid kravställande 
gällande driften av boenden.   

Daglig verksamhet 

Förvaltningen informerar om att 
Mötesplats Kullen öppnades hösten 2020. 
Det är en daglig verksamhet för personer 
som är närmare den öppna 
arbetsmarknaden och som behöver stöd 
för att kunna ta sig in där. Samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
genom Samordningsförbundet är en del i 
detta arbete.  

Hälsa och omvårdnad 

Förvaltningen informerar om att tjänsterna 
fysioterapeut/arbetsterapeut har utökats 
inom omsorgen för funktionsnedsatta. Ett 
utvecklingsarbete kring fysisk aktivitet har 
påbörjats i samband med det.  

Ett arbete kring relationer och samlevnad 
kommer att påbörjas under våren 2021, 
givet att det går att genomföra med 
hänvisning till coronapandemin.  

Fritidsaktiviteter 

Förvaltningen informerar om att det pågår 
en utredning gällande utökat samarbete 
med kultur- och fritidsförvaltningen.  

Individuella planer och 
genomförandeplaner 

Förvaltningen meddelar att det finns 
genomförandeplaner för samtliga brukare 
och de är viktiga för planering i 
verksamheterna. Det är ett 
utvecklingsarbete med att hålla 
genomförandeplanerna uppdaterade och att 
de innehåller den information som behövs. 
Myndighetsenheten arbetar med att 
individuella planer ska användas mer.  
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Kompetensfrågor gällande personal 
inom omsorgen för funktionsnedsatta 

Förvaltningen informerar om att på grund 
av coronapandemin har en del 
kompetensutveckling skjutits fram. Det är 
bland annat aktuellt att ta upp utbildning i 
TAKK (Tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation) och 
Studio 3 som är en metod för att hantering 
av utmanande beteende.  

Kvalitetsplaner samt uppföljning av 
dessa 

Under våren 2021 pågår uppföljning av de 
uppdrag som utförare inom omsorgen för 
funktionsnedsatta har. Uppföljningen 
utförs av förvaltningens kvalitetsenhet.  

4  

 

Status inom verksamheten gällande 
Covid-19 

JO  

 

 Förvaltningen meddelar att det inte är 
någon stor smittspridning inom omsorgen 
för funktionsnedsatta. Vaccinationer av 
personal har påbörjats.  

Förvaltningen inväntar start av 
vaccinationer av brukare som bor på 
boende inom LSS. Vaccinationerna utförs 
av vårdcentralen. Förvaltningens hälso- och 
sjukvårdsorganisation samt 
boendeenheterna har varit behjälpliga med 
att samla in samtycken.  

 

5 Brännbo gruppboende – hur går det? JO 

 Det finns en planering för samarbete med 
boendet tillsammans med 
myndighetsenheten och närstående.  

 

6 LSS-utjämningssystem 

Nämndens ordförande meddelar att hon 
kommer att bjuda in representant från 
Kommunledningskontoret till nästa 
samverkansmöte.  

JO 

7 Avgiftsfria turbundna resor JO 
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Nämndens ordförande informerar att detta 
är någonting som kan utredas inför budget 
2022.  

8 Kapacitet på korttids Skattkistan 

Förvaltningen informerar om att det finns 
tillgängliga platser på vardagarna. FUB 
framhåller att det finns behov av att få 
avlastning på helgerna, vilket är svårt att få 
till då de snabbt blir upptagna. 
Myndighetsenheten kommer att följa upp 
de beslut som finna.  

 

JO 

9 Riktlinjer LSS 

Förvaltningen informerar om att nya 
riktlinjer för LSS tas fram och att FUB 
kommer att få ta del av dessa.  

SP 

 

10 Resultat brukarundersökning 

Förvaltningen presenterar resultat för 
brukarundersökningen. Det finns 
utvecklingsområden inom personlig 
assistans och serviceboende LSS.  

ER 

11 Ramupphandling daglig verksamhet 
samt korttidsvistelse för vuxna och barn 

Förvaltningen informerar om att det pågår 
en ramupphandling där fler kommuner är 
involverade. Upphandlingsförfarandet hålls 
av Upplands Väsby. Det ska vara klart till 1 
juni 2022. 

SP 

12 Övrigt 

Fråga från FUB gällande boende i Ekilla 
och hur det drivs. Svar inkommer från 
myndighetsenheten att det är ett boende 
som drivs av Nytida där de har platser som 
drivs enligt LoV-avtal. Sigtuna kommun 
har inga placeringar där.  

 

12 Nästa möte 

Nästa möte är bokat till den 24 maj 2021 kl 
16.30 
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