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Pkt Ärende Föredragande 

1  Mötets öppnande  

2  Genomgång av föregående protokoll 

FUB undrar över status gällande utbildning 
inom Studio 3 som är en metod för 
hantering av utmanande beteende samt 
TAKK (Tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation). 
Förvaltningen informerar att utbildning 
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inom Studio 3 har påbörjats samt att 
utbildning inom TAKK kommer att 
påbörjas till hösten på grund av rådande 
läge med pandemin.  

FUB undrar om det har kommit ut nya 
riktlinjer gällande LSS. Förvaltningen 
informerar att de ännu inte är klara. När de 
är klara kommer de att gå ut på remiss till 
FUB.   

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, en i Sigtuna och en i Märsta. Först ut 
är boendet i Märsta. FUB kommer att 
fungera som en remissinstans när ritningar 
och plan tas fram.  

Daglig verksamhet 

Förvaltningen informerar om att det pågår 
en utredning/översyn kring den dagliga 
verksamhet som kommunen har idag. 
Rapport beräknas vara klar i början på juni. 
Därefter tar förvaltningen ställning till 
eventuella åtgärder och framtida arbete. 
FUB har deltagit i intervju med 
Publicpartner som gör översyn.  

Hälsa och omvårdnad 

Förvaltningen har fått utökning i budget 
2021 för att kunna ha arbetsterapeut och 
fysioterapeut på heltid till omsorgen för 
funktionsnedsatta. Det pågår ett 
utvecklingsarbete kring detta. Även 
måltidsservice är involverade då 
förvaltningen vill arbeta med en helhetssyn 
kring kost och rörelse.  

Fritidsaktiviteter 

FUB framhåller vikten av ett utökat 
samarbete mellan förvaltningar. 
Förvaltningen meddelar att utredning har 
gjorts som visar att kultur- och 
fritidsaktiviteter för målgruppen behöver 
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lyftas centralt med att inrätta en 
samordnande tjänst.  

Individuella planer och 
genomförandeplaner 

Förvaltningen meddelar att det pågår ett 
arbete kring individuella planer och 
genomförandeplaner hos myndighet. 
Under hösten 2021 kommer fokus att vara 
på mål i genomförandeplaner. En ny mall 
för individuella planer togs fram för ca en 
månad sedan.  

Kompetensfrågor gällande personal 
inom omsorgen för funktionsnedsatta 

Förvaltningen informerar om att utbildning 
inom Studio 3 (metod för att bemöta 
utmanande beteende) har påbörjats. TAKK 
(Tecken som alternativ kommunikation) 
kommer att påbörjas under hösten 2021 på 
grund av rådande läge med pandemin.  

FUB framhåller att det är viktigt att vikarier 
i verksamheterna behöver få en god 
introduktion och ha tillgång till handledare 
i verksamheten.   

Kvalitetsplaner samt uppföljning av 
dessa 

Förvaltningen informerar om att 
uppdragsuppföljningar har gjorts av 
verksamheterna under våren. 
Uppföljningarna visar bland annat att 
verksamheterna behöver arbeta mer 
systematiskt med de avvikelser som 
inkommer för att användas som grund i 
fortsatt förbättringsarbete.  

4  Information och status för bygget av 
nya särskolan 

Margareta Axtelius och Peter Rossander är 
inbjudna från barn- och 
ungdomsförvaltningen för att informera 
kring bygget av den nya särskolan. 
Ritningar mailas till Elisabeth Rågård som 
vidarebefordrar dem till FUB tillsammans 
med minnesanteckningar. Enligt 
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information går bygget enligt plan och 
beräknas öppna hösten 2022.  

FUB framhåller vikten av säkerhet för 
eleverna, möjlighet till vila samt möjlighet 
till hämtning och lämning utanför skolan 
även i privatbil.  

FUB återkommer om det uppstår frågor 
efter att ritningarna har granskats och tas 
upp vid nästa möte.  

5  

 

Status inom verksamheten gällande 
Covid-19 och vaccinationer 

JO  

 

 Förvaltningen informerar om att det idag 
inte finns rapporter om pågående smitta. 
Samtliga personer som har boende inom 
LSS har erbjudits vaccination. Av dessa har 
80 procent tackat ja. 53 procent är fullt 
vaccinerade, resterande väntar på en andra 
dos.    

 

6 LSS-utjämningssystem 

Ingen representant från 
kommunledningskontoret deltar för att 
kunna svara på frågor. Förvaltningen 
uppger att boenden samt daglig verksamhet 
i egen regi är gynnsamt för kommunen i 
utjämningssystemet. FUB framhåller att det 
behöver göras en översyn av hur 
kommunen hanterar LSS-
utjämningssystemet. Hur kostnader och 
intäkter inom LSS påverkar helheten 
gällande utjämningssystemet. Förslag på 
uppdrag inför kommande budgetarbete är 
att ta fram hur turbundna resor, 
matkostnader/intäkter, kontaktpersoner 
bokförs och hur de påverkar utfall i 
utjämningssystemet för LSS. 

Förvaltningen konstaterar att ett 
helhetsgrepp bör tas kring denna fråga.    

JO 

7 Avgiftsfria turbundna resor 

FUB framhåller att ingen ska ha 
merkostnader på grund av 
funktionsnedsättning, vilket det blir när 
även färdtjänst ska betalas av den enskilde. 
Nämndens ordförande uppger att detta kan 
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tas upp som ett uppdrag inför kommande 
budgetarbete. Se även förslag i punkten 
ovan gällande översyn.  

8 Kapacitet på korttids Skattkistan 

Förvaltningen informerar om att det idag 
finns ett par lediga dygn per månad och att 
helgerna är fortsatt attraktiva. 
Verksamheten gör schemaförändringar för 
att så många som möjligt ska få tillgång till 
insatsen på helgerna.  

FUB framhåller att ett prognosarbete 
behöver göras gällande framtida behov då 
det idag ser ut som att antalet barn ökar 
inom särskolan, vilket borde betyda ökat 
behov av insatsen. Förvaltningen tar till sig 
detta.  

JO 

9 Översyn av daglig verksamhet med stöd 
av Public Partner 

Förvaltningen informerar att översyn pågår 
fortfarande, rapport beräknas vara klar i 
början av juni. FUB vill gärna ta del av 
rapporten.  

JO 

10 Planer för IT-utbildning för 
personkretsen i samband med tex 
daglig verksamhet från kommunens 
sida. 

FUB undrar om det finns IT-utbildning 
inom daglig verksamhet idag. 
Förvaltningen svarar att det ser olika ut 
inom olika enheter. Förvaltningen behöver 
fråga deltagarna vad som efterfrågas och 
vilket stöd som behövs för att göra det 
möjligt (paddor och uppkoppling).  

JO 

11 Sökande om statligt stöd för 
habiliteringsersättningen från Sigtuna 
kommun för 2021 

Förvaltningen svarar att kommunen har 
ansökt om statliga medel och att upplägget 
för utbetalning av detta ser ut som förra 
året.  
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12 Information gällande utredningar 
lämnade till äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förvaltningen informerar om att 
utredningarna Möjligheterna att erbjuda kultur- 
och fritidsaktiviteter för målgruppen 
funktionsnedsatta och Utredning avseende flytt av 
korttidstillsyn till skolan har lyfts i äldre- och 
omsorgsnämnden samt de andra berörda 
nämnderna. FUB har haft möjlighet att 
tycka till i båda utredningarna. Nästa steg är 
att de lyfts i kommunfullmäktige den 21 
juni för beslut.  

ER 

13 Övrigt 

Förvaltningen informerar om att det har 
gått ut brev till gode män, närstående och 
deltagare gällande användandet av 
turbundna resor som enbart ska göras till 
och från den dagliga verksamheten.  
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