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Förslag till beslut 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

- att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder i syfte att säkerställa att alla personer som 
bor i bostad med särskild service är delaktiga i planeringen av de egna kultur- och 
fritidsaktiviteterna och sedan erhåller aktiviteter som svarar mot personernas behov och 
önskemål. 

 
Ärendet 
Under det senaste året har flera avtalsuppföljningar visat att det finns brister i de kultur- och 
fritidsaktiviteter som enligt LSS och nämndens förfrågningsunderlag ska tillhandahållas i 
bostad med särskild service. Vidare har klagomål framförts från brukare och anhöriga till 
nämndens ledamöter gällande brister inom detta område. Omsorgsnämnden beslutade därför 
på sammanträdet i mars att ge förvaltningen i uppdrag att senast till nämndens sammanträde i 
juni återkomma med förslag på åtgärder som säkerställer att alla personer som bor i bostad 
med särskild service är delaktiga i planeringen av de egna kultur- och fritidsaktiviteterna och 
sedan erhåller aktiviteter som svarar mot personernas behov och önskemål 
 
Förvaltningen föreslår att följande tre åtgärder genomförs (varav den första redan är 
genomförd): 

1. Framtagande av nytt förfrågningsunderlag  
Ett nytt förfrågningsunderlag med mervärden har tagits fram. Följande fyra mervärden i det 
nya förfrågningsunderlaget syftar till att stärka utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter och 
den enskildes delaktighet i planeringen: 

o Minst två gånger i veckan ska den enskilde, utifrån sin genomförandeplan, erbjudas ges 
möjlighet till individuella kultur- eller fritidsaktiviteter utanför boendet. Varje aktivitet 
ska vara minst 60 minuter. 
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o Gruppbostaden ska ha ett utsett aktivitetsombud med ansvar för att inhämta och sprida 
information om ett brett spektrum av aktiviteter (idrott, kultur, friskvård, friluftsliv mm). 
Informationen ska ligga till grund för den enskildes möjlighet att påverka och välja 
aktiviteter vid en kvartalsvis uppdatering av genomförandeplanen. 

o Den enskilde ska, med personalstöd från gruppbostaden, årligen erbjudas och ges 
möjlighet till minst sex dygns sommar- eller semestervistelse med övernattning. Den 
enskilde avgör själv om sommarvistelsen ska äga rum i Uppsala eller på annan ort i 
Sverige. Den enskilde står för sin egen kostnad. 

o Den enskilde ska utifrån sin genomförandeplan, erbjudas och ges möjlighet till en 
promenad eller en annan friskvårdaktivitet à 30 minuter minst tre gånger per vecka. 

2. Ökat fokus på kultur- och fritidsaktiviteter i individ- och avtalsuppföljning 
I individ- och avtalsuppföljningen ska nedanstående två åtgärder genomföras i syfte att stärka 
utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter och den enskildes delaktighet i planeringen: 

o I de individ- och avtalsuppföljningar som genomförs i bostad med särskild service under 
hösten 2015 ska uppföljning av kultur- och fridsaktiviteter prioriteras. 

o Den 1 november börjar kraven i det nya förfrågningsunderlaget att gälla i åtta grupp-
bostäder. Förvaltningen kommer att följa upp alla dessa gruppbostäder under det första 
halvåret (från 1 november) i syfte att säkerställa att mervärdena uppfylls. Återrapportering 
till nämnden sker löpande under våren 2016 samt i sammanställd form på sammanträdet i 
juni 2016. 

3. Säkerställa att boenden erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter 
I lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) står att” I insatserna bostad med 
särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild service för vuxna ingår 
också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter”. Omsorgsnämnden har dessutom, sedan 
många år, krav i förfrågningsunderlagen på att utförare som driver bostad med särskild 
service ska tillhandahålla kultur- och fritidsaktiviteter.  
 
Idag har ca 80 personer som bor i bostad med särskild service också beviljats ledsagare. I 
vissa fall har beslutet om ledsagning grundats på ej tillgodosedda behov av kultur- och 
fritidsinsatser. Detta innebär att boendena inte tar sitt lagstadgade ansvar samt dessutom 
dubbla kostnader för nämnden. För att säkerställa att alla boenden erbjuder kultur- och 
fritidsaktiviteter ska ledsagningsbesluten samt de aktuella boendenas utbud av aktiviteter 
följas upp inom ramen för ett projekt. Projektet ska avrapporteras på nämndens sammanträde i 
juni 2016. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Införandet av mervärden kan medföra ökande kostnader eftersom de krav som ställs på 
utförarna skärps något. När äldrenämnden införde mervärden ökade dock inte kostnaderna. 
Ökat fokus på kultur- och fritidsaktiviteter i individ- och avtalsuppföljning medför ej ökade 



kostnader då de utförs av redan anställda medarbetare. De tredje aktiviteten, dvs 
säkerställande av att boenden erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter, kommer sannolikt att 
minska nämndens kostnader något genom att antalet beviljade ledsagningstimmar minskar. 
 
Konsekvenser för jämställdhet  
Förvaltningens föreslagna åtgärder har inga direkta konsekvenser för jämställdhet. 
 
Konsekvenser för tillgänglighet 
Förvaltningens föreslagna åtgärder har inga direkta konsekvenser för tillgänglighet. 
 
Barnperspektivet 
Förvaltningens föreslagna åtgärder har inga direkta konsekvenser ur ett barnperspektiv. 
 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 
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