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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) 
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Förvaltningen meddelar att det finns plan 
om att bygga två nya gruppbostäder inom 
kommunen. Byggnadsförslag presenteras 
för KS under februari månad.  

När det är bestämt var och när boenden 
ska byggas vill FUB vara delaktig som en 
remissinstans.  

FUB framhåller att det finns behov av nya 
platser till korttidsvistelse och att det finns 
platser som tas upp av vuxna. Det upplevs 
också som att beslut gällande 
korttidsvistelse tas utifrån tillgång till 
platser på Skattkistan.  

Daglig verksamhet 

Enligt synpunkt från FUB skulle daglig 
verksamhet behöva uppdateras med nya 
eller andra verksamheter. Förvaltningen 
håller med om att vi ska ha moderna 
verksamheter. Detta är ett arbete som 
behöver planeras för framåt. Deltagare från 
FUB är gärna med i utvecklingsgrupp kring 
detta.  

Hälsa och omvårdnad 

Förvaltningen meddelar att det i budget för 
2021 har utökats med tjänster för 
fysioterapeut och arbetsterapeut inom 
omsorgen för funktionsnedsatta för att 
arbeta mer förebyggande med hälsa och 
omvårdnad.  

Förvaltningen meddelar att det under våren 
2021 kommer att påbörjas ett arbete kring 
relationer och samlevnad där både brukare 
och personal kommer att delta i arbetet.  

Fritidsaktiviteter 

Förvaltningen meddelar att det i budget 
2021 finns ett uppdrag om att utöka 
samarbetet med kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

FUB framhåller att det ofta inte är problem 
att boka hallar utan att det handlar om att 
få tillgång till mer uppstyrda 
fritidsaktiviteter.  
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Individuella planer och 
genomförandeplaner 

FUB ställer fråga om alla har individuella 
planer. Susanne Persson från myndighet tar 
med sig frågan. 

Det framkommer också att det är svårt att 
få kontakt med rätt handläggare samt att 
uppföljning av ärenden behöver förbättras 
enligt FUB. 

Kompetensfrågor gällande personal 
inom omsorgen för funktionsnedsatta 

Förvaltningen informerar att när det 
uppstår vakanser inom verksamheter och 
behov finns ska i första hand 
stödpedagoger anställas. Stödpedagog har 
en fördjupad kunskap inom området.  

Många utbildningsinsatser har flyttats fram 
på grund av rådande läge med covid-19. 

Kvalitetsplaner samt uppföljning av 
dessa 

Planerad uppföljning av den egna regin har 
flyttats fram till februari och mars 2021. 
Resultat av uppföljning kommer att 
presenteras för FUB.  
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Status inom verksamheten gällande 
Covid-19 

JO  

 

 Förvaltningen informerar om det arbete 
som pågår. Vid mötet fanns ingen känd 
smitta inom verksamheterna.  

 

5  FUB önskar att någon 
controller/ekonomiansvarig kan 
komma på mötet och svara på frågor 
om "Utjämning av LSS-kostnader" 
enligt SCB utfall 2020 

FUB önskar att få svar på vad det är som 
gör att Sigtuna kommun får betala många 
miljoner i ersättning årligen till LSS-
utjämningssystem. En lägre summa 
kommer att betalas mot tidigare år, vad är 
det som gör att summan minskar?  

Se även vidare under punkt 8 och 9. 

JO  
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Josefin Brodd tar med sig frågan. 

   

6  Särskolan tillfälligt i Valsta, status samt 
erfarenheter från höstterminen 

JO  

 Margareta Axtelius, rektor vid särskolan, 
informerar om att de har fått tillgång till 
stora, rymliga och nyrenoverade lokaler. De 
har fått de anpassningar som har 
efterfrågats. Skolan har totalt 77 elever från 
och med årsskiftet.  

Sagaskolan kommer att flytta in på 
övervåningen, de kommer att ha en annan 
ingång.  

Belysning är samverkad, förhoppningen är 
att tillräcklig utomhusbelysning snart är på 
plats.  

FUB framhåller att det finns ett växande 
behov av särskolan, vilket också påverkar 
de insatser som finns inom Sigtuna 
kommun.  

 

7  Brännbo gruppboende. Allvarlig oro 
hos anhöriga för boendes behov samt 
upplevd dåligt bemötande från personal 
på boendet. 

JO 

 Förvaltningen informerar om att samtal har 
hållits tillsammans med närstående och 
enhetschef. Det finns ett upparbetat 
samarbete mellan boendet och den 
närstående.  

Förvaltningen framhåller att bemötande är 
mycket viktigt i det dagliga arbetet och att 
under 2021 planeras det för att arbeta med 
detta närmare.  

FUB uppger att de inte upplever att det är 
problem med bemötande generellt.  

 

8  FUB vill diskutera betydelsen av 
samverkan med utgångspunkt i avtalet 
"Överenskommelse om samverkan". 
FUB Sigtuna upplever att många beslut 
som tas i kommunen som påverkar 
aktuell personkrets görs utan 

JO 
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samverkan eller efterfrågan om FUB:s 
kunskaper eller synpunkter. 

 FUB framhåller vikten av att ses som en 
samarbetspart som ska tillfrågas som en 
remissinstans gällande frågor som berör 
målgruppen. FUB upplever inte att de blir 
tagna på allvar. Syftet med samverkan är att 
utöva inflytande över beslut som kan 
komma att påverka medlemmarna.  

Förvaltningen svarar att det finns ett 
förbättringsarbete att göra med att ta med 
FUB som en remissinstans när exempelvis 
utredningar ska göras. En sådan utredning 
som ska göras under 2021 är om det är 
aktuellt med en flytt av korttidstillsynen till 
skolverksamheterna.  

 

 

9  Svarstider på frågor som FUB ställt i 
samverkansmöten har funnits med i 
flera år utan att få adekvata svar.  

JO 

 FUB framhåller att det finns vissa frågor 
som har tagits upp under flera år utan att 
ordentliga svar har levererats från 
förvaltningen. Exempel på dessa frågor är: 

• Kostnader för turbundna resor 

• LSS-utjämningssystem 

• Habiliteringsersättningen (se punkt 
10) 

Förvaltningen uppger att att ett gott 
samarbete med FUB önskas, och det finns 
ett sådant idag. Det behöver dock justeras 
och göras ännu bättre. Josefin Brodd tar 
med sig frågan och kommer även att 
medverka vid samtliga samverkansmöten 
framöver.  

 

10  LSS-kunskaper hos beslutsfattande 
politiker och handläggare i Sigtuna 
kommun? 

JO 

 

 

 FUB upplever att beslut tas utan kunskap 
om LSS och att det naggas i kanterna på 
det som målgruppen har rätt till.  
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Josefin Brodd uppger att politiker är 
tillsatta utan att ha expertkunskaper inom 
området och att de förlitar sig på att 
tjänstepersonerna har rätt kunskap.  

11  Information om habersättning ER 

 Josefin Brodd informerar om att det 
kommer att göras en extra utbetalning av 
habersättningen innan jul.  

 

12  Övrigt  

 Inga övriga punkter lyfts upp  

13  Mötestider för 2021 ER 

 Tider för samverkansmöten 2021: 

22 februari 

24 maj 

6 september 

6 december 

Elisabeth Rågård skickar inbjudningar.  
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