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Verksamhetsberättelse juni 2016- juni 2017 
LSS-rådet 
LSS-rådet drivs i projektform sedan beslut i nämnd i april 2016 och ska utvärderas under 2017.  
Vid LSS-rådets möte 19 april 2017, § 32, beslöts att utvärderingen sker i form av en 
verksamhetsberättelse, där implementeringen av beslutet, rörande tiden från starten 17 juni 2016 till 
19 april 2017 beskrivs. Ändra i innehållsförteckningen 
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1 LSS-rådets genomförda arbete juni 2016- juni 2017 

1.1 Inledning 
Omsorgsnämnden beslutade i sin verksamhetsplan för 2015 att arbeta för att inrätta ett brukarråd för 
frågor som rör personer med insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), vilka omsorgsnämnden ansvarar för. Utifrån nämndens uppdrag har omsorgsförvaltningen 
samarbetat med Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). Förvaltningen föreslog att ett 
LSS-råd skulle inrättas och drivas i projektform vilket beslutades i nämnd 27 april 2016, §61. LSS-
rådet sammanträdde första gången 17 juni 2016. Det beslutades även att en utvärdering skulle göras 
under 2017 för att få ett beslutsunderlag om LSS-rådet skulle permanentas inför 2018. Rådet 
beslutade 19 april, §32, att utvärderingen skulle genomföras i form av en verksamhetsberättelse. 

1.2 Beskrivning av LSS-rådet 
Omsorgsnämnden beslöt 27 april, §61, att LSS-rådet ska bestå av nio representanter utsedda av 
HSO, fem politiker utsedda av omsorgsnämnden samt tre tjänstemän utsedda av 
omsorgsförvaltningen. Rådet träffas fyra gånger per år. 

Sammansättningen är: 

- Nio (sex ordinarie och tre ersättare) representanter från HSO/dess medlemsföreningar och 
medlemmar, 

- Fem (tre ordinarie och två ersättare) politiker från omsorgsnämnden, samt 
- Tre tjänstemän från omsorgsförvaltningen. 

För att värna om demokrati och delaktighet har rådet den 17 juni, §2, beslutat att presidiet 
(ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande) har sina uppdrag i sex månader, då nytt 
beslut fattas av LSS-rådets medlemmar om presidiet. Rådet utser ordförande och 2:a vice 
ordförande från någon av föreningarna. Formen för arbetet i rådet är inte slutgiltigt bestämd utan 
under kontinuerlig omprövning för att möjliggöra att alla berörda ska kunna vara delaktiga i arbetet. 

Ärenden som hanteras av rådet är konkreta frågor som rör personer med LSS-beslut och som 
omsorgsnämnden primärt har ansvar för. Frågorna kan t ex röra daglig verksamhet eller kultur- och 
fritidsaktiviteter vid bostad med särskild service.  

När det gäller frågor som berör andra nämnder, Regionen samt enskilda brukarorganisationer kan 
ansvariga politiker, tjänstemän och övriga representanter bjudas in till rådet. 

1.3 Syfte med LSS-rådet 
Omsorgsnämnden beslöt 27 april 2016, §61, att det övergripande syftet med LSS-rådet är att öka 
inflytande och delaktighet för personer som ingår i någon av LSS personkretsar. Genom ett 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte ökar möjligheterna för målgruppen att påverka i ett tidigt skede 
vad det gäller planering och styrning av nämndens verksamheter. Rådet ska behandla frågor som 
påverkar de personer som ingår i LSS personkretsar. Frågor tas upp direkt med politiken för att på 
sikt leda till bättre levnadsvillkor och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och deras 
närstående.  
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2 Resultat 
LSS-rådet har sammanträtt 5 gånger under den redovisade tiden: 17 juni, 21 september och 7 
december 2016 samt 1 februari, och 19 april. 2017. Till mötena har företrädare för andra nämnder, 
förvaltningar, huvudmän och föreningar bjudits in för utbyte av synpunkter, information, diskussion 
och för att påbörja/förbättra samverkan. Resultatet kan utläsas på LSS-rådets hemsida 
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/rad/lss-radet/?selectedyear=2017 i 
form av protokoll och tillhörande bilagor.  
Vid rådets sammanträde den Efter 7 december 2016, §33, bestämdes att Radio Fyris, som är en 
daglig verksamhet, skulle kunna filma LSS-rådens sammanträden så att större publik kan ta del av 
mötena. Radio Fyris har filmat från och med 1 februari 2017. Filmerna kommer, när sekretessfrågan 
är löst, att läggas ut under LSS-rådets webplats och spridas i sociala medier för ökad delaktighet för 
personer som har eller behöver ett LSS-beslut.. 

2.1 Ställningstaganden som gått vidare till politik och förvaltning 
Begreppet kund:  
Efter förslag från LSS-rådet 17 juni, §6, beslutade omsorgsnämnden 26 oktober 2016, §150,  att 
begreppet kund inte ska användas inom nämndens ansvarsområde. Har implementerats hos 
utförarna? När? Hur? 
 
Utbildning baspersonal: 
Synpunkter från HSO-ledamöter rörande frågan om utbildning av LSS-personal för statliga medel 
vid mötet den 17 juni 2016, §4, se beslut, resulterade i att en arbetsgrupp med företrädare för 
föreningarna och förvaltningen bildades för att utforma ett utbildningsprogram.Anna Thalén och Pia 
Ek från LSS-rådet deltog aktivt i framtagande av utbildning/kurser för baspersonal, vilka 
genomfördes under hösten 2016. Barbro Lewin från LSS-rådet ansvarade för ett kursmoment och 
Anna Thalén medverkade i x. Satsningen var bra men startades för sent för att få fullt genomslag. 
HSO förväntar sig fortsatt satsning på utbildning, vilken är den i sak viktigaste framgångsfaktorn 
för att utveckla LSS-verksamhet i för alla önskad riktning..  
 
Förfrågningsunderlag daglig verksamhet:  
Förvaltningen efterfrågade vid mötet 1 februari 2017, §11, synpunkter från HSO rörande 
förfrågningsunderlag och ersättningsmodell för daglig verksamhet. Alla förslag till ändringar från 
HSO-ledamöter kunde inte beaktas, då förfrågan kom sent i processen. Beslut om 
förfrågningsunderlag togs i nämnd 22 februari 2017, §19. Vid LSS-rådsmötet19 april 2017, §26, 
erbjöds HSO ge synpunkter i ett tidigare skede vid nästa tillfälle förfrågningsunderlaget ska upp i 
nämnd. De ändringar som genomfördes ses i bilaga till§19 vid nämndmötet den 22 februari 2017.  
 

Inventering av fritids- och kulturutbudet för personer med behov av eller som har LSS-insats:    
HSO efterfrågade 1 februari 2017, §7, en inventering av fritids- och kulturutbudet för personer med 
behov av eller som har LSS-insats. Det beslutades i nämnd, 22 februari 2017, §25, att genomföra en 
sådan. Ett arbete har påbörjats där Birgitta Anér, Leif Tallskog och Pia Ek från LSS-rådet deltar. 
Andra utredningar, såsom den rörande Fritid för alla, har integrerats i arbetet. Processen redovisas 
kontinuerligt i rådet.   
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2.2 Övriga frågor som behandlats och som fortfarande är aktuella 
 
Resor till och från daglig verksamhet samt arbetstider:  
HSO har innan LSS-rådet startade haft synpunkter på arbetstiden och kostnader för resor till och 
från daglig verksamhet. Rådet informerades 17 juni 2016, §3, om att kommunstyrelsen givit 
omsorgsförvaltningen uppdraget att utreda och att ha ansvar för att ärenden hanteras korrekt. 
Avgiften för resorna togs bort under våren 2016. LSS-rådet informerades den 21 september 2016, 
§14, att avgiften för resor tagits bort och den 7 december 2016, §30, om ett nytt direktiv, där det 
anges att restiden inte ska ingå i arbetstiden. HSO ombads inkomma med synpunkter på hur 
delaktigheten i detta ärende kan öka. 

Samverkan med Hälsa och habilitering: 
En samverkan initierades på HSOs initiativ vid ett rådsmöte 7 december, §27, dit företrädare för 
Hälsa och habilitering inbjudits och samverkan har därefter utvecklats. Kontakter har etablerats och 
formen för möten har arbetats fram. Synpunkter från brukare tas numera tillvara. Uppföljning sker 
kontinuerligt i rådet.  

Samverkan med särskolan: 
 Vid ett LSS-rådsmöte 21 september 2016, §15, med inbjudna politiker och tjänsteman från 
utbildningsnämnden påbörjades en samverkan, där formerna fortfarande  vidareutvecklas. En grupp 
har bildats med representanter för särskolerektorer som regelbundet träffar representanter för HSO. 
Skolpeng, tilläggsbelopp och skolskjuts har hänskjutits till det kommunala handikapprådet, då fler 
än LSS-personer är berörda. Uppföljning sker kontinuerligt i rådet. 

Avlösarservice: 
En fråga rörande avlösarservice har väckts av HSO: Ett slutligt svar har ännu inte redovisats.  

Egenvård:  
Förvaltningen ger från och med 19 april 2017, §21, kontinuerligt information om hur arbetet går 
vidare när det gäller ansvarsfördelning för egenvård mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. 

NPI-undersökning: 
En ”NPI”-undersökning redovisades 19 april 2017, §27: Nöjd politikerindex initierades av brukarna 
som en spegling av NKI (nöjd kundindex) som de själva ombeds svara på. Ett frågeformulär 
riktades till ledamöterna i Omsorgsnämnden. Resultatet visade låg svarsfrekvens, vilket i sig visar 
ett lågt intresse bland politiker i Omsorgsnämnden för LSS-personers frågor. Ett positivt resultat är 
att förvaltningen nu testar pictostat (ett verktyg för alternativ kommunikation) för personer som har 
insatsen daglig verksamhet. 

Kultur och fritidsombud:  
Vid rådsmötet  19 april 2017, §29, uppdrogs åt HSO att undersöka vad målgruppen anser att ett 
kultur- och fritidsombudpå LSS-boenden ska ha för uppdrag.  

2.3 Informationspunkter 
- Tomas Odin  redogjorde 7 december 2016, §31 för omsorgsnämndens budget med fokus på 

LSS. 
- Kristina Bromark, Region Uppsala,  informerade om delaktighetsmodellen 7 december 

2016, §29.  
- Karin Hedvall, kultursekreterare på Kulturförvaltningen, redogjorde 1 februari 2017, §6, för 

sitt arbete rörande kultur och fritid för vuxna med LSS-beslut. 
- Tomas Odin redovisade 1 februari 2017, §9 samt 19 april 2017, §20 statistik över bl a ej 

verkställda beslut, kontaktpersoner, ledsagare.  
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- Pia Ek redovisar löpande vad som sker och skett i Ge makten vidare, ett FUB-projekt 
finansierat genom Allmänna arvsfonden. Uppsala kommun är medsökande.  

 

3. Framtiden 
Det övergripande viktigaste målet är att öka delaktigheten i beslutsprocessen på ett tidigt stadium. 
Det ska finnas möjlighet att ta upp frågor direkt med politiken och det är viktigt att politikerna finns 
nära medborgaren. Det är också viktigt att personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättningar 
vågar ta plats i rådet, t ex som ordförande. Rådet behöver fortsätta sitt arbete med att hitta former 
som möjliggör detta.  
 
LSS-rådet är en viktig del i Uppsalas arbete för att öka inflytande och egenmakt för personer med 
LSS-beslut. Vi är övertygade om att samarbete och delat kunskapsutbyte i sig är en god 
förutsättning för detta. Rådet utgör en plattform för att direkt kunna lyfta frågor med ansvariga 
politiker. Det bidrar till bättre beslut och planering när politiker och tjänstemän får respons i ett 
tidigt skede, samtidigt som rådets HSO-ledamöter med stöd i sina föreningar, ges möjlighet att 
lättare föra fram förbättringsområden och andra förslag. 
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