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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

Plats och tid: Lusthuset, Vattholmavägen 86, klockan 09:00-12:00. 

Tjänstemän: Ann LarAn, OMF 
Jeanette Nordin, OMF 

Närvarande: 

Övriga 
Närvarande: 

Pia Ek, HSO 
Finn Hedman, HSO 
Leif Tallskog, HSO 
Birgitta Ana, HSO 
Eleonor Belin, HSO 
Anna ThaMn, HSO 
Eva Christiernin (S) 
Stig Rådahl (M) 
Therese Rhann (V) 

Marcus Wallin, 
Petra Sundström, OMF 
Åsa Markström, OMF 
Tomas Odin, OMF 
Agneta Schel&I, Arbete och bostad 
Therese Wappsell, Arbete och bostad 

Paragrafer: 1-15 

Eva Christiernin, justerande 
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§1 

Val av justerare, tid, plats 

LSS-rådet beslutar 

att utse Eva Christiernin till justerare, samt 

att datum för justering fastställs till den 28 februari 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

LSS-rådet beslutar 

att godkänna föredragningslistan med ändring av § 13 till Val av ordförande, föreskrifter, 
presidiearbete. 

Dagens sammanträde spelades in med ljud av Radio Fyris. 

§3 

Föregående protokoll 

Protokollet från den 8 november 2017 godkänns och läggs till handlingarna. 

§4 

Presentation av Café Fröjas verksamhet 

Arbetshandledare och arbetstagare presenterar Café Fröja vilket består av café, loppis och service-
/social grupp. Verksamheten består av tre arbetshandledare och åtta arbetstagare. Målgruppen är 
personer inom LSS, för närvarande med autism och Downs syndrom. Exempel på arbetsinnehåll är 
bakning där chefer men även privatpersoner kan göra beställningar. Gåvor kan lämnas in till loppis. 
Öppettiderna är 9-15. 
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§5 

Utveckling delaktighetsmodellen 

Agneta Schelffi och Therese Wappsell, utbildade DMO-vägledare, informerar. DMO-slingorna kom 
i gång igen under 2016 och har utvecklats sedan dess. Bland annat används alltid en 
informationsmapp med bildstöd då man arbetar med slingor. Det finns 14 utbildade vägledare; 12 
från daglig verksamhet och 2 från boendestöd. Det behövs fler. Från arvsfondsprojektet Ge maken 
vidare har ytterligare 6 utbildats, som kan anlitas. Nu finns även utbildade kursledare som kan 
utbilda vägledare. Det har hållits två konferenser för utbyte mellan vägledare inom Regionen. 
Vägledare ses 1 g/månad för utbyte. Verksamhetschefer inom boende har fått information vid två 
tillfällen. Utbildning i kognitivt stöd har funnits med i utbildningen. Återkopplingen har varit 
mycket positiv. Målet för 2018 är att fortsätta och utbilda fler, särskilt inom boende. En 
rikskonferens för kursledare är på gång. 

Brukarvägledare är under utbildning. De ska när de är utbildade arbeta i par med vägledare. Man 
har genomfört 25 slingor där totalt 147 brukare deltagit. Responsen har varit positiv. Initiativ till 
slingor har kommit från både chefer och brukare. Två vägledare från Humana har arbetat med 
slingor i sin egen verksamhet. 1 till 2 slingor kan genomföras per halvår vilka sker antingen på dag-
eller kvällstid. När man beställer en slinga bestämmer man också ett ämne vilket dock kan förändras 
under arbetets gång. 

§6 

Lägesrapport för Arena för vägledning 

Birgitta Anér rapporterar från Arena för samråd för biståndsbedömning. Birgitta förklarar 
bakgrunden. För att fatta bättre och mer rättssäkra beslut förespråkas ett samråd för myndighets-
/biståndshandläggning istället för riktlinjer. Samrådet består av politiker i individutskott, 2 chefer 
för myndighet (LSS + socialpsykiatri), direktör och 2 representanter från HSO. Generell karaktär. 

Till nästa möte vill rådet ha svar på de fem frågorna från tidigare sammanträde vilka kräver mer 
svar. Andra frågor som rådet också vill ha svar på är bl a: 

• gränsdragning mellan LSS och SoL 
• arbete med individuppföljningar 

Ett ärende: kostnader för enskilda för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder hänförs till § 9 
nedan. 
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§7 

Brukarundersökning 

Se power point, bilagor 1 och 2. 
Marcus Wallin, koordinator, daglig verksamhet bl a och Jeanette Nordin, strateg, Kvalitet och 
utveckling, presenterar rapporten. 

Undersökningen genomfördes i form av en enkätundersökning under september, oktober och del av 
november. Det fanns möjlighet att få kommunikationsstöd i form av teckenspråk. Undersökningen 
är utvärderad 2016 tillsammans med personer med egen funktionsnedsättning. 

Genomförande: 
Arbetshandledare fungerade som frågeassistenter för personer i kommunala DV. Till privata 
utförare anställdes studentmedarbetare, vilka fick utbildning i bl a bemötandefrågor. Chefer inom 
både extern och egen regi var informerade innan och får ta del av resultaten. 

I analysen framkom resultat som gör att det finns intresse av att fokusera på könsperspektivet. 

En viss skillnad kan ses mellan egenregin och externa utförare som eventuellt kan bero på att frågor 
ställdes oftare inom den externa regin och/eller att brukarna hade mer omfattande behov i 
kommunala verksamheter. 

Det kommer att arbetas vidare med resultat i verksamheterna. Arbetet kommer att anpassas efter 
aktuell målgrupp. Träffar kommer att ske med verksamhetschefer. En handlingsplan är förberedd. 
Planen ska brytas ned per enhet men även ses i sin helhet. Under året kommer en uppföljning att ske 
som också ska redovisas i nämnd. Redovisningen ska ske på ett enkelt sätt. De som svarat på 
enkäten ska få vara med i förbättringsarbetet. HBTQ och AKK behöver tittas på. Diskussion sker 
med Nonova om inköp av ett premiumpaket som ger möjlighet att få stöd i form av teckenspråk via 
film. 

§8 

Rapport från arvsfondsprojektet Ge makten vidare 

Pia Ek kommenterar bilagan som skickats till rådet innan mötet. 
Det har varit svårt att få personal, närstående till och personerna själva att medverka. Idag finns en 
lista över c a 60 personer som anmält intresse. Anmärkningsvärt är att ingen boendepersonal har 
anmält intresse av att delta i vår koststudie. 
Ordet "diskussion" är utbytt till "pratstund" för att förenkla att få igång samtal om olika ämnen. Det 
är viktigt att det som kommer fram i pratstunderna förs vidare på ett korrekt och respektfullt sätt. 
LSS-verksamheter ska besökas och deltagare från LSS-verksamheter ska bjudas in. 
Koordinator för brukarrevision i Göteborg besöker oss 14 mars. 
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Politiker inbjuds till Missionskyrkan den 21 mars kl 18-19 för en pratstund med Thomas och 
Eleonor. Se bilaga 3. 

§9 

Boende: Arena hållbart boende - LSS-boendegrupp — Plan för hållbart boende 

Pia Ek framför att upplägget för medverkan i Arena för hållbart boende inte utgår från LSS-
användares behov. Det är därför fortfarande aktuellt att ha en separat grupp för boendefrågor och 
därmed ligger rådets tidigare förslag om separata LSS-boendegruppsmöten kvar. 

Asa Markström informerar om Arenans upplägg och att inbjudan till HSO-representanter innefattar 
dialog utifrån LSS-personers perspektiv. 
Diskussion om hur ett upplägg skulle kunna se ut för att delaktigheten ska säkerställas. 

LSS-rådet beslutar 

att HSO-representanter bjuds in till ett par möten med förvaltningens Arena för hållbart boende 
under våren 2018. Till ett av mötena får HSO-representanter ansvara för de frågor som ska tas upp. 
Dessa innefattar bl a frågan om kostnad för gemensamhetsutrymme i gruppbostad. Rådet får 
därefter får ta del av en utvärdering. 

Ett tidigt utkast Plan för hållbart boende är utskickad till rådet. HSO-representanter hade många 
synpunkter som sammanfattas och skickas i god tid till tjänstepersoner och politiker i nämnden 
innan mötet 21 mars. 

Nybyggnation tillhör inte omsorgsnämndens uppdrag. 

LSS-rådet beslutar 

att HSO-representanter tillsammans med Tomas Odin får träffa tjänstepersoner som aktivt arbetar 
med planering av nybyggnation. 

§ 10 

Vägledning Goda relationer 

Petra Sundström, strateg, Strategi och avtal informerar. 

Ett utkast till Vägledning Goda relationer är utskickat tillsammas med kallelsen. Petra har tidigare 
informerat i rådet. Vägledningen handlar om att våga prata om frågor om sexualitet, känslor och 
bemötande för personal som arbetar i en LSS-verksamhet. Deti är en hjälp för att kunna arbeta på ett 
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metodiskt sätt och innefattar även redskap att använda i arbetet. Utkastet är ute på remiss. Därefter 
tas beslut i nämnd. Hur implementeringen ska gå till är inte satt än. Synpunkter skickas till Petra. 
peta. sundstrom@uppsal a. se  

Även Kulturparken är engagerade och har lämnat synpunkter till Petra och rådet. De bifogas 
protokollet för kännedom. 
Bilaga 4. 

§11 

Fritid och kultur - lägesrapport 

Ann LarAn informerar. 

Respektive nämnd (Idrott- och fritidsnämnden, Kulturnämnden samt OSN) har ett gemensamt 
uppdrag i sina verksamhetsplaner för 2018 att jobba med fritidsfrågan. Nämndens åtgärd är att 
tillsammans med berörda nämnder utreda hur det skapas en organisation för att möjliggöra en bra 
fritid för alla, i synnerhet för personer med funktionsnedsättning. Frågan är lyft till KLK för hjälp 
med projektledning utifrån att flera nämnder behöver samverka i uppdraget. 

På Dialogforum ägnades tid att prata kring fritid; om barn- och ungdomarna tycker att det finns de 
aktiviteter som de vill ha på sin fritid. På den frågan så svarade övervägande majoriteten ja. Det 
fanns vissa önskemål om specifika aktiviteter, t ex cirkus. Fritidsfrågan kommer aldrig att bli klar 
utan något som det arbetas med hela tiden. 

Diskussion om hur information om fritid och kultur når fram till brukarna samt om ledsagning, 
färdtjänst och personaldeltagande i sammanhanget. 

§ 12 

AKK 

Pia Ek introducerade utskickade frågor rörande AKK. Alla personer som tillhör LSS personkrets 1 
och 2 har vid behov rätt till AKK. En deskriptiv analys av hur logopedkunskapen och användning 
av logoped i LSS-verksamheter under 2013 är också utskickad. Där finns förslag till hur man kan 
arbeta med att förbättra kommunikationen för målgruppen. Därför tillkommer frågan: Vad har 
gjorts sedan den rapporten redovisades i KHR 2014? HSO-representanterna vill gärna se svaren och 
hinna ha synpunkter på dem innan de tas upp i rådet. 
Bilaga 5 och 6. 
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§ 13 

Val av ordförande, föreskrifter, presidiearbete 

Eva Christiemin redogör för anledningen till föreskrifterna samt de aktuella ändringarna. 
Diskussion: Det är viktigt med samråd i tid. Föreskrifterna bör revideras till att ordförande och vice 
ordförande väljs på ett år. Borttag av en andre vice ordförande. 

Förslag: Åsa Strahlemo har fått nytt jobb och kan inte fortsätta i rådet. Åsa ersätts av Joakim 
Strandman (M) som föreslås bli ordförande i LSS-rådet. Pia Ek erbjuder sig att vara vice 
ordförande. 

Birgitta yrkar på att det ska bli tydligare hur presidiearbetet ska gå till. 

Åsa Markström meddelar att Jeanette Nordin ersätter Ann LarAn som rådets tjänsteperson från och 
med nu. 

§ 14 

Övrig fråga 

Anna Thal&I, medlem i Autism- och aspergerföreningen tar upp frågan om att samverkan inte nås 
inom LSS-rådet för vissa brukare i den målgruppen. Relevanta frågor för gruppen diskuteras aldrig. 
Hon funderar på att lämna rådet. Flera vill att hon sitter kvar. HSO arbetar med att inkludera alla 
som berörs av LSS. Att hinna med allt som man förväntas göra under sin fritid ser aktiva inom HSO 
som ett av de största problemen för detta. 

§15 

Mötet avslutades. 
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