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Revisionsrapport: Granskning av delaktighet inom LSS-verksamheten 
 
KPMG har av oss i majoritetsgruppen fått i uppdrag att genomföra en granskning av vård- och 
omsorgsnämndens arbete med att säkerställa delaktighet för personer med beslutad insats inom LSS-
verksamheten i kommunen. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om 
möjligheterna till självbestämmande och inflytande för personer med funktionsnedsättning svarar mot 
de krav som ställs i lagen.  

Den sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i allt väsentligt säkerställer 
funktionsnedsattas självbestämmande och inflytande. Granskningen visar att det bedrivs ett 
förhållandevis aktivt och strukturerat arbete i Huddinge kommun med att stärka inflytandet och 
självbestämmandet för personer med funktionsnedsättning.  

Utifrån intervjuerna förmedlas av såväl politiker som tjänstepersoner ett engagemang och en vilja att 
komma framåt i frågor om delaktighet, inflytande och självbestämmande. Exempel på detta är de 
styrdokument som syftar till att säkerställa såväl en rättssäker bedömningsprocess som god kvalitet i 
kommunens LSS-verksamheter.  

Det bedöms att de metodutvecklare som arbetar konsultativt med att stödja kommunens dagliga 
verksamheter i deras utvecklingsarbete utgör grund för och stödjer det gemensamma lärandet i 
delaktighetsarbetet och sannolikt bidrar till en ändamålsenlig resursanvändning. Avslutningsvis 
bedöms att det finns väl utvecklade metoder och arbetssätt vid kommunens LSS-boenden för att 
tillgodose brukarnas medbestämmande och delaktighet på såväl individ- som gruppnivå. 

Däremot konstateras att nämnden inte har vidtagit åtgärder och insatser för att ta tillvara 
brukarorganisationernas erfarenheter och kunskaper i delaktighetsarbetet.  

Med anledning av ovanstående rekommenderas vård- och omsorgsnämnden att:  

— utarbeta former för att tillvarata och integrera erfarenheter och kunskaper hos  
brukarorganisationerna i kommunens delaktighetsarbete. 
 

Vi beslutar att överlämna rapporten till vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast den 30 
september 2021 och för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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