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Kallelse 

Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum och tid 2020-08-25, kl. 08.00 

Plats SR Gräsö, kommunhuset, Östhammar 

Sekreterare Rebecka Modin 

Ordförande Jacob Spangenberg (C) 

 

 

Ärendelista 

1. Information 2 

2. Information om situationen med covid-19 3 
kl. 08.15-08.30 Malin Hübinette 

3. Yttrande gällande granskning av delaktighet inom LSS-verksamheten 4 
kl. 08.30-08.45 Marina Oskarsson 

4. Dialog med RF-SISU Uppland om idrott 6 
kl. 09.30-10.30 Representanter RF-SISU Uppland, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Elin Dahm 

5. Samverkan mellan länets kommuner, workshop 7 
kl. 10.30-12.00 Konsult 
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    Dnr KS-2020-1 

1. Information  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän informerar. 
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   Dnr KS-2020-170 

2. Information om situationen med covid-19  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Det pågår just nu en pandemi av ett virusutbrott, Covid-19, i dagligt tal coronaviruset.  

Lägesrapport från beredskapssamordnare.  

  



 

 

 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-08-20  4 (7) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

    Dnr KS-2020-397 

3. Yttrande gällande granskning av delaktighet inom LSS-

verksamheten  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande över de rekommendationer som revisionen har 

lämnat:  

 Kommunstyrelsen instämmer i behovet av fastställda mål som säkerställer 

funktionsnedsatta personer med LSS-insats medbestämmande och inflytande, och som 

är möjliga att bryta ner på verksamhetsnivå och kommer formulera sådana inför 2021.  

 Kommunstyrelsen kan inte ge socialnämnden ett uppdrag av den typ revisionen 

föreslår. Socialnämnden har möjlighet att själv ta initiativ till att utarbeta en 

handlingsplan enligt revisionens rekommendation.  

 Kommunstyrelsen kommer tillsammans med socialnämnden inrätta ett brukarråd och 

säkerställa att det finns rutiner som säkerställer inflytande och medbestämmande för 

personer med LSS-insats i enlighet med revisionens rekommendationer, förutsatt att 

socialnämnden fattar likvärdigt beslut.  

 Under hösten kommer en ändring i reglementet för styrelse och nämnder föreslås som 

samlar LSS-verksamheten hos socialnämnden. Om den föreslagna ändringen fastställs 

kommer det fortsatta arbetet utifrån rekommendationerna ske utifrån det ändrade 

verksamhetsansvaret.  

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun fått i uppdrag att 

granska funktionsnedsatta personers inflytande och självbestämmande över de insatser de fått 

beviljade enligt LSS. Syftet med granskningen har varit att bedöma om möjligheterna till 

självbestämmande och inflytande för personer med funktionsnedsättning svarar mot de krav 

som ställs i LSS-lagen. 

Vid granskningen har man inte kunnat identifiera några tydligt uttalade nämndmål för 

Kommunstyrelsen som syftar till att säkerställa funktionsnedsatta personers medbestämmande 

och inflytande. 

På verksamhetsnivå har Kommunens Daglig verksamhet uppsatta mål och aktiviteter med 

tillhörande styrtal formulerade utifrån LSS-lagens intentioner om delaktighet och 

självbestämmande. För att få en tydlighet i målstrukturen skulle det underlätta för 

verksamheterna om det finns nämndmål formulerade utifrån de lagar som Kommunen är 

skyldig att utföra. Sedan skulle dessa kunna brytas ner på enhetsnivå och därmed ge en mer 

enhetlig riktning och få en systematisk ordning. 

En övergripande plan för Kommunens LSS verksamheter saknas. Fördelen med en 

övergripande plan skulle underlätta det långsiktiga arbetet genom att ha en samlad bild om 

underlag och efterfrågan om insatserna. Den skulle säkerställa att verkställigheten efterlever 

LSS-lagens intentioner. Den bör även innehålla vilket utbud det finns att tillgå, hur 

organisationen är uppbyggd samt hur ansvarsfrågorna är fördelade i Kommunen och i 
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samverkan med Regionen. I dagsläget finns inte resurser att ta fram en sådan plan men det bör 

övervägas när resurser går att tillgängliggöra.  

Vid granskningen har man heller inte kunnat identifiera att Kommunstyrelsen inrättat forum 

för dialog med brukarorganisationerna som syftar till att öka medbestämmande och inflytande 

för personer med funktionsnedsättning. 

På verksamhetsnivå har Kommunens Daglig Verksamhet en så kallad Referensgrupp med en 

styrelse som representeras av företrädare för målgruppen. Övriga ledamöter i mötet är 

brukarrepresentanter från respektive arbetsenhet, en arbetshandledare samt enhetschef. 

Mötesstrukturen leds av en fastställd dagordning. Mötena hålls var sjätte vecka vid samma 

veckodag och tid. Frågorna till mötet har hämtats ifrån brukarnas arbetsplatsmöte från 

respektive arbetsenhet. Frågor från Referensgruppen behandlas vidare på arbetshandledarnas 

arbetsplatsträff. Modellen är väl inarbetad med tydliga rutiner sedan många år tillbaka och 

kan likställas med Delaktighetsmodellen.  

För att få ett engagemang och delaktighet vid verksamhetsutveckling är omvärldsbevakning 

och erfarenhetsutbyte med intressenter som representerar målgruppen av stor vikt. 

Utvecklingsarbetet skulle underlättas om det fanns flera givna forum där kontinuerliga möten 

sker mellan utförarna och de olika intresseorganisationerna. 

Revisionen har lämnat följande rekommendationer:  

1) Till kommunstyrelsen: 

a) Fastställa mål som säkerställer funktionsnedsatta personer med LSS-insats 

medbestämmande och inflytande, och som är möjliga att bryta ner på 

verksamhetsnivå.  

b) Ge socialnämnden i uppdrag att utarbeta en handlingsplan som säkerställer att ej 

verkställda beslut om eget boende utförs samt att behovet av LSS-insatser säkerställs.  

2) Till kommunstyrelsen och socialnämnden: 

a) Inrätta ett brukarråd med syftet att stärka den långsiktiga dialogen kring hur 

möjligheterna till medbestämmande och inflytande för personer med 

funktionsnedsättning kan öka.  

b) Fastställa rutin som säkerställer inflytande och medbestämmande för de personer som 

har beviljats en LSS-insats.  

3) Till socialnämnden:  

a) Fastställa former för hur brukarorganisationer kan involveras på ett strukturerat sätt i 

arbetet med att säkerställa självbestämmande och inflytande för personer med 

funktionsnedsättning.  

Svar på granskningsrapporten lämnas till Kommunrevisionen före den 30 september 2020. 

Beslutsunderlag 

KPMG:s Revisionsrapport, Granskning av delaktighet inom LSS-verksamheten, 2020-05-07 

Beslutet skickas till 

 Revisionen, förtroendevalda revisorer och administrativt stöd KPMG  

 Socialnämnden 

 Kommundirektör Peter Nyberg 

 Enhetschef Marina Oskarsson  
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    Dnr KS-2020-294 

4. Dialog med RF-SISU Uppland om idrott  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

RF-SISU Uppland har föreslagit ett möte för att ha en dialog kring hur vi tillsammans kan få 

en starkare idrott och ett starkare samhälle i kommunen. RF-SISU Uppland vill berätta om 

den förändringsresa svensk idrottsrörelse gör mot 2025. De vill visa föreningsstatistik från 

kommunen, ha en dialog kring avtal och planer, berätta om varför jämställdhet är så viktigt 

för en framgångsrik idrott och diskutera kring hur RF-SISU Uppland skulle kunna vara 

remissinstans. De vill också lyssna till vilka förutsättningar er kommun har för att 

tillhandahålla motions- och idrottsutövning bland kommunens invånare. 

Representanter från RF-SISU Uppland, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och kultur- 

och fritidsförvaltningen är inbjudna.  

Beslutsunderlag 

Inbjudan till dialog från RF-SISU Uppland 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-07, § 139 att ärendet utgår och RF-SISU 

Uppland bjuds in till sammanträdet 2020-08-25. 

Beslutet skickas till 

- RF-SISU Uppland 
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5. Samverkan mellan länets kommuner, workshop  

Förslag till beslut 

Workshopen skall ge underlag för kartläggningen av möjliga samarbeten mellan länets 

kommuner. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade under våren att delta i ett samarbete kring samverkan mellan 

länets kommuner. Syftet är att genom samverkan effektivisera och säkra kvalitet inom 

områden där samverkan får stor effekt. I beslutet anslogs medel för en extern konsult att 

genomföra kartläggningen. Som ett led i denna kartläggningen kommer en workshop/intervju 

att genomföras under detta möte. 

Beslutsunderlag 

Intervjuupplägg C Tillsammans 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Konsult, roland@publicpartner.se 

 






















































































































