Framtida boenden och boendeformer för personer med insatsen boende
enligt LSS
Mål
Bostäderna ska fungera i den tid vi lever i utefter de boendes önskemål och behov. I första
hand fokuserar vi på att få till en bra samverkansforum där man sedan kan föra ett samtal
med de olika grupperna om de boendefrågor, såsom personaltäthet, personalkompetens
mm, som de eller Uppsala kommun anser vara angelägna. Målet föreslås vara uppnått i
mars 2021.
Syfte
Att arbeta fram en struktur och systematik för en hållbar samverkan med
funktionsrättsrörelsen och medborgare med LSS-insats boende i Uppsala kommun avseende
framtida boende samt utveckling av befintliga boendeformer.
Metod
A. Närstående till barn med ett framtida behov ges möjlighet att till omsorgsförvaltningen ge
synpunkter på hur man når målet. Referenspersoner i Autism- och aspergerföreningen och
FUB kan delta i arbetet. Svar från referenspersonerna: Närstående i våra föreningar kan
bidra med frågor i en årlig enkät. När svaren samlats in inbjuds alla närstående i kommunen
med framtida behov till en medborgardialog med berörda politiker ev. tillsammans med
grupp D.
B. Ungdomar som befinner sig på väg in i ett LSS-boende ges möjlighet till att besvara frågan
om hur samverkan kan ske.



Ungavuxnarådet (på gång just nu i samverkan med GMV). Ni kan ställa frågan: Hur vill
ni föra samtalet om boende med de som bestämmer? till det rådet.
Dialogforum Fyrisgården De är kontaktade via GMV. Frågan: Hur vill ni föra samtalet
om boende med de som bestämmer och hur ofta?

C. Boende i LSS-bostäder. Boenderådet (på gång just nu i samverkan med GMV). Ni kan ställa
frågan: Hur vill ni föra samtalet om boende med de som bestämmer och hur ofta? till det
rådet.

D. Närstående till barn, ungdomar och vuxna, som bor i LSS-boenden ges möjlighet att ge
synpunkter på hur man når målet. Referenspersoner i Autism- och aspergerföreningen och
FUB kan delta i arbetet. Referenspersonerna är ännu inte tillfrågade. De har inga möten på
grund av coronapandemin. Funktionsrättsrörelsen påbörjar snart en mejlkonversation i
frågan.

Ge makten vidare

Implementering av brukarrevision, brukarråd,
GMV 2.0? och strukturerade samtal (DMO) i
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Efter Roger Hart

Beslut togs i OSN oktober 2019
Lägesrapport efter halva projekttiden

• Brukarrevision
• Brukarråd
• SAM  GMV 2.0?

• Strukturerade samtal

Brukarrevision
7 revisioner klara
2 revisioner på gång – avbrutna pga coronapandemin
Vi har 13 brukarrevisorer där 5 är under utbildning och
3 kommer från kommunen. Vi saknar koordinator från
kommunsidan.
Vi har identifierat personer som tillhörande 4 grupper
utifrån kommunikationsförmåga, där ? betyder viss förmåga..
1
mottagare
sändare
2
mottagare
?
3
?
?
4
revisionen får genomföras som observation
Metodbok under arbete, material observation ej klart.
Broschyr till beställare har påbörjats.

Strukturerade samtal enligt DMO
Ett med styrgruppen är genomförd
En uppföljning med LSS-handläggarna genomförd utan brukare
En uppföljning med LSS-rådet – ej genomförd
Det finns önskemål från målgruppen om samtal med ÖFF/ÖFN och UL
Metod nästan klar – är samma som för DMO med vissa avvikelser
Broschyr klar för remissrunda

Brukarråd

Vi har 2 samtalsgrupper från GMV: En boendegrupp och en Ungavuxnagrupp
I dem finns även de som går på privata DV.

De ska övergå i 2 nya brukarråd under DVs paraply
Lägesbeskrivning av Liselotte

Sambandcentralsfunktionen  GMV 2.0?
Lägesbeskrivning av Liselotte

Genomförandet fördröjs och försvåras på grund av pandemin.
Därför sökte vi 9 september tillägg från AA på 3 månader.
Vi vill försäkra oss om att det fortsatt är överordnat
att inflytande och delaktighet är det centrala efter implementeringen.
Storkonferensen, numera FUBs ansvar, fick stöd av GMV (OK från AA)
för att upprätthålla kontakt med målgruppen under pandemin pga det
digitala utanförskapet. Blev en film.

Från Slutkonferensen, ej genomfört:
Politiker föreslog OSN/OSF: Studiebesök Tierp – Polarna

Föreskrift för LSS råd
Carita Öhman
Omsorgsförvaltningen
2020-11-11

Varför en justerad föreskrift för LSS-rådet
nu?
Ny Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun,
(beslutad 2020-05-06 av kommunstyrelsen) medför ett krav på att det ska finnas en
föreskrift för rådgivande organ.
LSS-rådet är därmed ett råd som styrs av föreskrift som ska beslutas av
ansvarig nämnd.
Omsorgsnämnden har gett uppdrag åt förvaltningen att ta fram ett
förslag till föreskrift som går i linje med den nya riktlinjen som styr vad
föreskriften och rådsarbetet ska innehålla.
Förslaget ska justeras i samråd med LSS-rådets representanter och
därefter fastställas av omsorgsnämnden.
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Föreskriftens struktur
Föreskriftens rubriker utgår från den rubricering som en föreskrift ska ha
enligt Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun
Av föreskrifterna ska följande framgå:
• Syfte med rådet • Tidsperiod • Arbetsuppgifter • Sammansättning
• Organisation och arbetsformer • Ekonomi/arvoden • Ansvarig nämnd
• Val av ledamöter och ersättare
3

Syfte med föreskriften
Syftet med LSS-rådets föreskrift är att den ska vara ett stöd för de
representanter som företräder brukare, förtroendevalda politiker och
tjänstepersoner som samarbetar i omsorgsnämndens rådgivande
organ, LSS-rådet.
Föreskriften tydliggör rådets funktion, sammansättning, arbetssätt och
ansvar.
Föreskriften är även tänkt att vara en ”kulturbärare” av arbetssätt så att
erfarenhetsbaserad kunskap tas tillvara och engagemanget vårdas.
Vidare är föreskriften tänkt att vara en lots i vad som är möjligt att
påverka i LSS-rådet, samt hur övriga intressanta ämnen kan föras vidare
till annat forum, inom nämndens ansvarsområde.
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Tidsperiod
LSS-rådet är ett permanent råd för omsorgsnämnden.
I föreskriften anges:
- när och av vem ledamöter väljs.
- när och av vem ordförande för rådet utses. (OSN)
- när och av vem vice ordförande utses. (HSO)
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Definitioner
I syfte att ha en tydlighet för alla som ingår i LSS-rådet har rubriken
”definitioner” lagts till. Gemensamma begrepp som används i
kommunens samverkan med civilsamhällets rådgivande organ förklaras
Ansvarig nämnd
Rådgivande organ
Råd
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Arbetsuppgifter
Under rubriken arbetsuppgifter finns beskrivet vad LSS-rådet har till
uppgift att arbeta med.
Under denna rubrik finns beskrivning både av fokus och avgränsning i
rådsarbetets arbetsuppgifter. Syftet med detta är att undvika
missförstånd kring förväntningar om vad som är möjligt att påverka.
Tanken med denna text är att engagemanget ska vårdas och dialogen
vara konstruktiv.

7

Sammansättning
LSS-rådet ska bestå av sammanlagt fjorton ledamöter, varav nio
ordinarie och fem ersättare.
Sammansättningen och proportionerna mellan ledamöter från
omsorgsnämnden (5) och de ledamöter representerar HSO, dess
medlemsföreningar och/eller medlemmar (9) beskrivs i detta stycke.
Några av representanterna ska ha egen erfarenhet av LSS insats.
Inför tematiska sammanträden ska rådet överväga om andra brukare och företrädare för HSO
bör bjudas in för att särskilt belysa brukarperspektivet i de frågor som rådet avser att avhandla
vid dessa sammanträden.
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Organisation och arbetsform
Logistik, planering, genomförande och förståelse för hur alla kan bidra
till en god framförhållning och konstruktiva dialoger beskrivs i detta
avsnitt.
Modellen för att arbeta med dialog, tema och inlyssnande som metod
för mötenas utformning beskrivs här i syfte att på riktigt främja ett
tillvaratagande av erfarenhetsbaserad kunskap. Stöd från förvaltning
innebär följande:
Omsorgsförvaltningens roll är att bistå LSS-rådet med två
tjänstepersoner som har hand om sekreterarskap, samordning,
kommunikativ tillgänglighet och annat administrativt stöd i anslutning
till rådets förberedelser.
9

Ekonomi och arvoden
Ledamöterna i rådet arvoderas med timarvode för LSS-rådets
sammanträden enligt kommunfullmäktiges fastställda ersättningar.
Omsorgsnämnden ansvarar för LSS-rådets sekretariat och
administrativa kostnader.
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Uppföljning
- att LSS-rådets arbete ska följas upp en gång per år och rapporteras i
anslutning till omsorgsnämndens årsredovisning. Ordförande i rådet är
ansvarig för att återrapportering sker.
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Relaterade dokument
Finns med i föreskriften för att beskriva vad som styr texten i
dokumentet.
Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun
Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala
kommun mandatperioden 2019–2022
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun

12

Synpunkter på text
Förslaget som presenteras idag, 11 november 2020, på LSS-rådets
sammanträde skickas ut med protokollet och alla ledamöter i LSS-rådet har
möjlighet att komma med synpunkter.
Synpunkter skickas till carita.ohman@uppsala.se senast 31 januari 2021.
Synpunkter sammanställs och skickas till ordförande.
Föreskriften kommer därefter upp som punkt på nästkommande LSS-råd,
där inkomna synpunkter och den slutgiltiga föreskriften redovisas.
Föreskriften ska vara klar för återrapportering till kommunstyrelsen senast
maj 2021. Det innebär att föreskriften kommer att gå till beslut i
omsorgsnämndens sammanträde i mars.
13
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Syfte
1 § LSS-rådet är ett rådgivande organ. Ett forum för dialog och samverkan mellan
förtroendevalda politiker och representanter för de personer som ingår i någon av LSS
personkretsar.
Omsorgsnämnden uppfyller genom LSS-rådet, kommunens skyldighet, att samverka
med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder.

Tidsperiod
2 § LSS-rådet är ett permanent råd för omsorgsnämnden.
3 § Ledamöter väljs av omsorgsnämnden efter att allmänt val har genomförts, samt i
övrigt vid behov.
4 § Ordförande för rådet utses av omsorgsnämnden. Vice ordförande för rådet utses
av HSO, Uppsala kommun.

Definitioner
Ansvarig nämnd

Ansvarig nämnd är omsorgsnämnden.

Råd, synonymt med
rådgivande organ
eller brukarråd

Begreppet rådgivande organ används för samråd och
brukarinflytande. Råd används, enligt riktlinje för beredande och
rådgivande organ i Uppsala kommun, för att ge företrädare för
specifika grupper, till exempel personer med
funktionsnedsättning, möjlighet att lämna synpunkter i ärenden
som berör den specifika gruppen.
En nämnd kan inte delegera beslutsrätt till ett råd.
I denna föreskrift är råd och rådgivande organ likställigt med LSSrådet.

Arbetsuppgifter
5 § Rådet har till uppgift att samverka i frågor som gäller levnadsförhållandena i
kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Rådet ska
behandla allmänna frågor som påverkar vardagen för de personer som ingår i LSS
personkretsar. Ska vi ha exempel här?
6 § De frågor som rådet behandlar är frågor som rör de olika typer av verksamhet som
omsorgsnämnden svarar för enligt Uppsala kommuns reglemente. Ska vi exemplifiera
något här?
7 § Rådet är ett forum för samråd och samverkan där förtroendevalda politiker har en
möjlighet att lyssna in erfarenhetsbaserad kunskap.
8 § Avgränsning arbetsuppgifter
-

Rådet ska inte behandla frågor som rör, eller som kan antas röra, enskilda ärenden
eller nämndens myndighetsutövning
Frågor som rör flera nämnder eller som gäller kommunens övergripande planering
ska istället lyftas i kommunens funktionsrättsråd
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-

Synpunkter och klagomål på nämndens enskilda verksamheter hanteras inte i
LSS-rådet utan genom att den som vill förmedla sin åsikt vänder sig direkt till den
som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal. Synpunkter kan
också lämnas direkt till omsorgsförvaltningens synpunkthanteringssystem1

Sammansättning
9 § Rådet ska bestå av sammanlagt fjorton ledamöter, varav nio ordinarie och fem
ersättare.
10 § Fem ledamöter ska utses bland de förtroendevalda från omsorgsnämnden. Av
dessa skall tre vara ordinarie och två ersättare. Dessa utses av omsorgsnämnden.
11 § Nio ledamöter ska utses som representanter från HSO, dess medlemsföreningar
och/eller medlemmar. Av dessa ska sex vara ordinarie och tre ersättare. Dessa utses av
HSO Uppsala kommun. HSO ska vid valet av representanter se till att såväl olika
personkretsar, åldersgrupper och geografiska områden inom kommunen företräds.
Några av representanterna ska ha egen erfarenhet av LSS insats. HSO:s ledamöter
representerar föreningar som företräder de olika personkretsarna i LSS.
12 § Om det bedöms lämpligt kan rådet överväga om andra brukare och företrädare
för HSO bör bjudas in, för att särskilt belysa brukarperspektivet i de frågor som rådet
avser att avhandla vid dessa sammanträden. (Är detta lämpligt, vad tycker ni? De som
bjuds in kommer inte kunna erbjudas ersättning för sitt deltagande. Bör den här typen
av brukardialog ske i andra forum eller kan det ändå finnas fördelar med att LSS-rådet
bjuder in ytterligare personer i sina diskussioner?)

Organisation och arbetsform
Stöd från förvaltning
13 § Omsorgsförvaltningen ska bistå rådet med två tjänstepersoner som har hand om
sekreterarskap, samordning, kommunikativ tillgänglighet och annat administrativt
stöd i anslutning till rådets förberedelser.
14 § Omsorgsförvaltningens direktör avgör, utifrån fastställd dagordning och i samråd
med rådets ordförande, om ytterligare tjänstepersoner bör delta vid sammanträdet.
Arbetsform
15 § Rådets sammanträden äger rum fyra gånger per år och pågår två och en halv
timme per tillfälle.
16 § Dagordningen beslutas av ordförande, som samråder med vice ordförande innan
slutgiltig dagordning fastställs. Punkterna på dagordningen ska anpassas så att varje
fråga får det tidsutrymme som krävs. Kallelse och handlingar skickas ut minst sju dagar
före sammanträde. Ska vi beskriva ytterligare detaljerat här hur dagordningen tar
form?
§ 17 Rådets sammanträden ska lägga särskilt fokus på informationsöverföring av
upplevelser och erfarenheter från brukare till förtroendevalda. I syfte att främja

11

synpunkter och klagomål på verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
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samverkan ska sammanträdet styras så att alla ges möjlighet att komma till tals.
Kommunikativ tillgänglighet för alla ska beaktas så att dialogen blir konstruktiv.
18 § Rådet kan besluta att sammanträde ska ha ett tema.
19 § Vid mötets genomförande deltar sekreterare och samordnande tjänsteperson i
syfte att främja dialog mellan förtroendevalda politiker och representanter för
brukarorganisationer.
20 § Varje möte avslutas med en sammanfattning av mötet. Konstruktiva förslag och
idéer tas tillvara av och kan vidarebefordras till omsorgsnämnden av rådets
förtroendevalda vidare för eventuella uppdrag till förvaltningen.
21 § Avgränsning arbetsform
-

Rådet har inte mandat att fatta beslut eller utse arbetsgrupper
Rådet kan inte ge uppdrag till omsorgsnämnden eller förvaltningen (med
anledning av att detta är en resurs- och kostnadsfråga och att nämnden inte kan
delegera beslutsrätt till ett råd)

22 § Vid rådets sammanträden förs anteckningar och sekreterare ansvarar för att
skicka ut anteckningarna till ledamöter och ersättare. Anteckningarna publiceras även
på kommunens hemsida.

Ekonomi och arvoden
23 § Ledamöterna i rådet arvoderas med timarvode för LSS-rådets sammanträden
enligt kommunfullmäktiges fastställda regler om ersättningar till förtroendevalda i
Uppsala kommun. Någon ersättning utöver ersättning för sammanträden med rådet
utgår inte.
24 § Omsorgsnämnden ansvarar för LSS-rådets sekretariat och administrativa
kostnader.

Uppföljning
25 § Rådets arbete ska följas upp en gång per år och rapporteras i anslutning till
omsorgsnämndens årsredovisning. Ordförande i rådet är ansvarig för att
återrapportering sker.

Relaterade dokument
-

Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun
Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun
mandatperioden 2019–2022
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun
Ska vi ha med LSS, också? Med anledning av att vi i inledningen nämner
”kommunens skyldighet, att samverka med organisationer som företräder
människor med omfattande funktionshinder”, vilket bottnar i LSS (15 § p. 7 i lag
(1993:387))

