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1. Björn inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Ulf Lundström är ny 
medlem utsett och representerar socialnämnden.  
 

2. Vi går därigenom relevanta punkter från föregående minnesanteckningar. 
Det kvarstår inge punkter från förra mötet.  
 

3. Syfte med KFR-samråd – Björn går igenom syftet med KFR-samråd och 
vikten av alla deltar. Vi är ense om att det inte faller på enskild person i 
samrådet att komma med input utan detta faller på de olika organisationerna.  
 

4. Handlingsplan kundenkät.  
Hanna Åkesson, utförarchef för kommunens LSS-verksamheter medverkar 
och presenterar den resultat och handlingsplan som kommunen tagit fram 
utifrån det resultat som kommunens grupp- och servicebostäder fått i senaste 
kundundersökning. Vi diskuterar detta och samrådet får lämna synpunkter 
på denna. Hanna nämner också att ett pilotprojekt om vård inom LSS 
kommer inledas efter sommaren. Därtill ett projekt med ”Bara Vanlig” som 
syftar till att skapa förutsättningar för barn med flerfunktionsnedsättningar 
ska få möjlighet till träning.  
 
Marianne undrar om kundundersökningarna finns att tillgå. Björn ska kolla 
upp detta.  
 

5. Statsbidrag habiliteringsersättning 
Björn informerar om att statsbidrag för höjd habiliteringsersättning är sökt. 
Osäkert hur stor summan blir, information om detta kommer första efter 
sommaren.  

 

6. Inkomna synpunkter från Marianne som mejlades till socialchef David G. 
Återges kortfattat;  
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Finns handlingsplan för de brister som ses i Myndighetens för 
delaktighets kommunrapport 
Det finns ingen plan på att ha en funktionspolitisk strategi och heller ingen 
handlingsplan utifrån detta. Björn har ansvar att bevaka funktionshinderfrågor. Har 
tillförts bruttolistan.  
 
Vallentuna saknar handlingsplan för personer med psykisk ohälsa vilket 
ett antal gånger har påpekats – är något på gångs? 
Frågan bör riktas till KLK. Har tillförts bruttolistan.  
 
Övriga från Marianne om kvalitetskontroll av privata verksamheter. Björn berättar att 
kommunen följer upp dessa på individbasis, verksamhetsuppföljningar och genom 
kompletterande besök. De privata aktörerna deltar också ofta i kundundersökningar 
som genomförs på nationell nivå.  

Ulf frågar hur mycket timvikarier vi har inom LSS och kommande kundundersökning 
i september.  
Björn berättar att undersökningen genomförs i september till oktober månad och att 
kommunen oftast deltar. De större privata aktörerna brukar också delta men det är 
förenat med en kostnad varpå det är upp till de privata att välja huruvida de vill delta 
eller inte. Björn återkopplar frågan om antalet vikarier inom LSS till chef och 
återkommer med svar på möte i oktober.  

Kommande möte 

Nästa möte planeras år 2021-10-22. Inbjudan kommer per mejl.  

Björn Claesson, strateg  

Socialförvaltningen 
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