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Synpunkter på arbetsmetoder 

 

• Nämnden tycker att det varit svårt att ta upp saker i rådet eftersom 
dagordningen varit full med saker som HSO vill ta upp 
 

• Det måste finnas mer av ett givande och tagande från alla inblandade i rådet 
 

• Önskemål om en egen referensgrupp för personkrets 3 
 

• Att inkludera Ge makten vidare skulle skapa större inflytande 
 

• Tidningar och andra verksamheter skulle kunna användas för att nå ut bättre  
 

• Digitala vägar är bra för de som har tillgång, men det är många i målgruppen 
som inte har det 
 

• Ärenden ska avslutas så att inte samma frågor dyker upp hela tiden 
 

• Önskemål om att synpunkter och liknande gällande kallelsen ska komma in 
innan AU för att det annars blir rörigt 
 

• Nämnden kan behöva en mer strukturerad förberedelse inför råden 
 

• Fel i dokumentet påtalas: att vara medlem i LSS-rådet kräver att man utifrån 
demokratiska principer valts in av HSO 
 

• Vem ska ansvara för att särskilda grupper kan utses för att diskutera särskilda 
frågor som tagit upp i rådet? Boendearenan ges som exempel, som togs bort.  
 

• Nämnden påpekar att de har behov av att träffa andra grupper än HSO 
eftersom de inte finns representerade i LSS-rådet 
 

• Det är viktigt med en öppenhet inför att det finns personer som anser att HSO:s 
arbetssätt inte är det bästa 
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• Är LSS-rådet rätt forum för hur nämnden kan träffa andra grupper som inte är 
en del av rådet? 
 

• Protokollen skulle kunna skrivas som Pictogram 
 

• Protokollen kan skickas till alla utförare – inte bara de kommunala 
 

• Uttalanden kan skickas in i efterhand via mejl till sekreterare 
 

• Det borde finnas en möjlighet att få protokollet uppläst – kanske kan man 
använda Radio Fyris? 
 

• Det saknas någon att vända sig till och få något förklarat när man får till sig en 
nyhet 
 

• Man kan ha samlingar på boenden där man läser upp protokollet 
 

• Om en person håller föredrag ska alla frågor ställas i anslutning till den 
punkten – inte ta upp tid i efterhand  
 

• Det är självklart att man som person med egna erfarenheter ska få göra sig 
hörd i rådet 
 

• Ibland kan det kännas som att det finns en misstro gentemot de som är 
brukarrepresentanter 
 

• Saker påverkas av att de filtreras via en annan person. 
 

• Många saknar förmågan att uttrycka sig själva, därför finns behovet av 
representanter 
 

• Personer med egen erfarenhet skulle komma om de fick betalt 
 

• HSO vill veta vad de kunnat påverkat och vad de inte kunnat påverka 
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