
 

 

 

 

Motion om att införa en samordningsfunktion med brukarperspektiv för personer med 

funktionsnedsättning som har rätt till stöd i enlighet med LSS 

Personer med funktionsnedsättningar som ger rätt till stöd inom ramen för LSS (1993:387) har ofta 

en mängd myndighetskontakter och däribland kontakter med Uppsala kommun för att få det stöd 

och den service som lagen ger rätt till. Det kan röra sig om behov och utförande av personlig 

assistans, ledsagning, anpassningar av förskola, skola, lämplig daglig verksamhet eller arbete, 

boende, kortidsboende, fritidsverksamhet, hjälpmedel av olika slag samt resor till och från 

verksamheter. För att nämna några exempel. Alla dessa kontakter kräver tid och förmåga samt 

samordning av insatserna.  Därutöver kommer ofta ett antal sjukvårdskontakter. 

I många fall är detta personer som har svårt att föra sin egen talan i kontakt med myndigheter. Detta 

innebär att personer ibland inte får de insatser som behövs alternativt att en mycket stor börda läggs 

på närstående som får sköta kontakterna i personens ställe.  

Liberalerna vill att Uppsala kommun arbetar för att förändra strukturer som innebär att 

förvaltningarna arbetar separat med sina områden, d.v.s enligt en stuprörsmodell, och i stället ökar 

sin samordning för att förbättra för den enskilda och för att öka kommunens effektivitet och 

effektivisera användandet av skattemedel. Förvaltningarna behöver också stärka sin samverkan inom 

förvaltningen kring enskilda individers insatser. Vi vill också stärka stödet i myndighetskontakter för 

personer med rätt till insatser i enlighet med LSS. Genom att inrätta en samordningsfunktion att 

vända sig till, där varje individ har sin egen kontaktperson, som kan ta över uppgifter som att bevaka 

att rätt insatser sätts in och att nödvändig samordning sker, som idag läggs på den enskilda eller dess 

närstående, kan detta uppnås. En samordningsfunktion kan också vara ett led i arbetet med att 

förbättra förvaltningarnas samordning och planering av insatser.  

Effekten av en detta blir en förenkling och minskad börda för de medborgare som sköter denna typ 

av kontakter samt en vinst för kommunen genom ökad samordning, vilket kan löna sig ekonomiskt 

samtidigt som kommunen blir en mer human motpart/medpart. Samordning ökar också möjligheten 

att se till att insatser görs i tid, och att ett mer långsiktigt perspektiv finns för planering av insatser. 

Många personer som har rätt till stöd inom ramen för LSS har livslånga funktionsnedsättningar, och 

planering för framtida insatser måste starta mycket tidigare än idag. Då ökar möjligheterna för att 

rätt insatser sätts in i tid, vilket är mer humant för de enskilda personer som berörs samtidigt som 

kommunen kan undgå att hamna i en situation då man måste betala viten till följd av att man inte 

klarat att leverera lagstadgade insatser. Ytterligare en vinst för kommunen med mer långsiktig 

planering blir möjligheten att se till att kompetent personal finns för framtida behov. I samband med 

detta bör också antalet insatser som tidsbegränsas minska. Många behov är livslånga och tidsgränser 

skapar ökad administration och oro. Även behovet av läkarintyg för sociala insatser bör ses över. 

Läkare är ofta inte insatta i systemet och har därför svårt att skriva adekvata intyg, särskilt om god 

personkännedom saknas.  



Som enskild individ har man rätt till att en individuell plan upprättas, men detta utnyttjas inte i någon 

större utsträckning. Kanske till följd av avsaknad av information om att möjligheten finns. Många 

personer som har rätt till insatser i enlighet med LSS har också insatser enligt SoL och HSL, och 

därmed rätt till en samordnad individuell plan (SIP), vilket är viktigt eftersom en sådan tar ett 

helgetsgrepp. Tyvärr är erfarenheten att en SIP ofta saknas.  

Liberalerna yrkar därför 

Att en samordningsfunktion för insatser inom LSS och övriga insatser kopplade till personer med rätt 

till stöd enligt LSS, som stöttar enskilda brukare, inrättas.  

Att ett uppdrag om att öka samverkan inom och mellan berörda förvaltningar ges till de förvaltningar 

som hanterar relevanta ärenden och insatser.  

Att ett arbete för en mer långsiktig planering gällande LSS-insatser inleds. Detta ur så väl ett 

brukarperspektiv som ett förvaltningsperspektiv. 

Att antalet tidsbegränsade insatser minskas. 

Att behovet av läkarintyg för sociala insatser ses över.  

Att medborgare informeras om rätten till en individuell plan.  

Att samordnad individuell plan används som rutin för personer som har insatser i enlighet med LSS, 

SoL och HSL. 

 

Medel ska fås genom omfördelning av kommunstyrelsens budget. 

 

Mohamad Hassan (L) 

Kommunalråd 


