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Yttrande över revisionsrapport om granskning av
fritidsaktiviteter för personer med insatser enligt LSS
Revisionen har gjort en granskning av rutiner och riktlinjer för fritidsaktiviteter vid
gruppbostäder enligt LSS, samt förutsättningar för samtliga personer med
funktionsnedsättning att ta del av det allmänna fritids utbudet.
Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen att komplettera direktivet för
framtagandet av hållbarhetsplan alternativt ny kultur- och fritidsplan med att
hänsyn ska tas till krav på tillgänglighet till allmänna fritids- och kulturaktiviteter
enligt LSS. Rapporten lyfter även att kommunstyrelsen bör utveckla riktlinjerna
för föreningsbidrag så att föreningslivet stimuleras att utveckla aktiviteter för
målgruppen.
Delar av revisionsrapporten var ställd till socialnämnden som hanterade ärendet
2017-05-03 § 11
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande till KS 2017-05-17 Yttrande över revisionsrapport LSS
Yttrande Revistionsrapport LSS 2017-05-02
Revisionsrapport: Granskning av fritidsaktiviteter för personer med insatser enligt
LSS
Protokoll 2017-05-03 - SN § 11
Tjänsteyttrande från socialkontoret
Yrkande
Henny Möhlnhoff-Lindqvist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Mikael Jönsson (C) yrkar på ett förtydligande av punkt 2
Kultur- och fritidsavdelningen får i uppdrag att, vid nästa översyn av riktlinjer
och normer för föreningsbidragen, arbeta för att i dessa öka möjligheterna för
föreningarna att utveckla aktiviteter för målgruppen inkludera målgruppen i sina
aktiviteter.

Justerandens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
1.

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att i direktiven för
hållbarhetsplanen ta hänsyn till målgruppens behov när det gäller
tillgänglighet till allmänna fritids- och kulturaktiviteter enligt LSS.

2.

Kultur- och fritidsavdelningen får i uppdrag att, vid nästa översyn av
riktlinjer och normer för föreningsbidragen, arbeta för att i dessa öka
möjligheterna för föreningarna att inkludera målgruppen i sina aktiviteter
________

Expedieras till
Berit Lindh
Lena Medin, KPMG
Revisionen
________

Justerandens signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga 2

TJÄNSTEYTTRANDE
2017-05-03
Kommunledningskansliet
Berit Lindh
Kultur- och fritidschef

Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport om granskning av
fritidsaktiviteter för personer med insatser enligt LLS
Bakgrund
Revisionen har gjort en granskning av rutiner och riktlinjer för fritidsaktiviteter vid
gruppbostäder enligt LSS, samt förutsättningar för samtliga personer med
funktionsnedsättning att ta del av det allmänna fritids utbudet.
Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen att komplettera direktivet för
framtagandet av hållbarhetsplan alternativt ny kultur- och fritidsplan med att
hänsyn ska tas till krav på tillgänglighet till allmänna fritids- och kulturaktiviteter
enligt LLS. Rapporten lyfter även att kommunstyrelsen bör utveckla riktlinjerna för
föreningsbidrag så att föreningslivet stimuleras att utveckla aktiviteter för
målgruppen.
Övervägande
Kultur- och fritidsavdelningen ställer sig bakom, revisionens rekommendationer när
det gäller att komplettera direktiven för hållbarhetsplanen och att hänsyn ska tas till
krav på tillgänglighet till allmänna fritids- och kulturaktivitet enligt LLS. Det är även
angeläget för avdelningen, vilket också framgår i rapporten, att när översyn sker
gällande riktlinjer och normer för föreningsbidragen, ska dessa utvecklas så att de
stimulerar föreningslivet att arbeta mer mot målgruppen inom LLS.
Förslag till beslut
1.

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att i direktiven för hållbarhetsplanen
ta hänsyn till målgruppens behov när det gäller tillgänglighet till allmänna
fritids- och kulturaktiviteter enligt LSS.

2.

Kultur- och fritidsavdelningen får i uppdrag att, vid nästa översyn av riktlinjer
och normer för föreningsbidragen, arbeta för att i dessa öka möjligheterna för
föreningarna att inkludera målgruppen i sina aktiviteter.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Richard Högström
Kommunchef

Berit Lindh
Kultur- och fritidschef
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Serie A

SN § 11

Dnr SOC.2016.59/007

Yttrande över revisionsrapport om granskning av
fritidsaktiviteter för personer med insatser enligt LSS
Revisionen har genom KPMG granskat rutiner och riktlinjer för fritidsaktiviteter
för personer med insatser enligt LSS.
Revisionen vill ha socialnämnden och kommunstyrelsens yttranden med
anledning av de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen.
Beslutsunderlag
Socialkontorets tjänsteyttrande 2017-04-10.
Yrkande
Ida Nilsson (S): enligt förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar redovisade åtgärder som yttrande och översänder det till
kommunstyrelsen för kompletterande yttrande.
________
Expedieras 2017-05-08 till:
Kommunstyrelsen
________

Justerandens signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga 2

TJÄNSTEYTTRANDE
2017-04-10
Socialkontoret
Fredrik Sillerström
Avdelningschef

Socialnämnd

Yttrande över revisionsrapport om granskning av
fritidsaktiviteter för personer med insatser enligt LSS
Bakgrund
2016-12-21 presenterade revisionen rapporten enligt rubriken ovan. I rapporten
presenterades revisionens rekommendationer utifrån deras slutsats om att
kommunens styrning på såväl strategisk och operativ nivå inte säkerställer att
personer med insatser enligt LSS har möjlighet till en aktiv fritid.
Avdelningens slutsatser
Avdelningen håller med revisionens rapport i sin helhet och ser att det bör ske ett
arbete med att åtgärda dessa brister på såväl strategisk som operativ nivå.
Förslag på åtgärder
Åtgärd
Framtagning av servicedeklaration LSS
Riktlinjer gällande samtliga insatser utifrån
verkställigheten
Kompetensutvecklingsplan individ
Kompetensutvecklingsplan organisation
Säkerställ interna resurser gällande
habilitering
Förankra uppdraget som Kontaktman inom
avdelningen
Komplettera, Riktlinjer för LSS handläggning
enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade i Åre kommun, med
rutiner för uppföljning av beviljade insatser.

Klar
Hösten 2017
Våren 2018

Ansvarig
Avdelningschef
Kontorschef

Hösten 2017
Hösten 2017
Våren 2018

Enhetschef
Avdelningschef
Avdelningschef

Hösten 2017

Enhetschef

Hösten 2017

Kontorschef

Förslag till beslut
Socialnämnden antar redovisade åtgärder som yttrande och översänder det till
kommunstyrelsen för kompletterande yttrande.
SOCIALKONTORET
Emelie Erixon
Socialchef

Fredrik Sillerström
Avdelningschef LSS
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