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Omsorgsnämnden 

 
Uppföljning och fortsättning av LSS-rådet 
  
Förslag till beslut  
Omsorgsnämnden föreslås besluta  
 
att  med godkännande lägga Verksamhetsberättelse 2016-2017 till handlingarna, samt 
 
att arbetet i LSS-rådet ska fortsätta och övergå från projektform till permanent verksamhet 

från och med 2018, samt 
 
att anta föreslagna föreskrifter för LSS-rådet.  
  
Sammanfattning 
Då LSS-rådet under projekttiden visat sig vara en viktig del i Uppsalas arbete för att öka 
inflytande och egenmakt för personer med LSS-beslut och nu utgör en plattform för att direkt 
kunna lyfta frågor med ansvariga politiker, föreslås att rådets verksamhet övergår från 
projektform till permanent verksamhet.   
 
LSS-rådets arbete utgår från nämndens beslutade föreskrifter. 
  
Ärendet 
Omsorgsnämnden beslutade i verksamhetsplanen 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. Det övergripande viktigaste 
målet var att öka delaktigheten i beslutsprocessen på ett tidigt stadium. Förvaltningen föreslog 
att ett LSS-råd skulle inrättas och drivas i projektform vilket beslutades i nämnd. Det 
beslutades även att en uppföljning skulle göras under 2017 för att få ett beslutsunderlag om 
LSS-rådet skulle permanentas inför 2018. Rådet beslutade att uppföljningen skulle 
genomföras i form av en verksamhetsberättelse. 
 
Verksamhetsberättelsen visar på att LSS-rådet idag är en viktig del i Uppsalas arbete för att 
öka inflytande och egenmakt för personer med LSS-beslut. Rådet utgör en plattform för att 
direkt kunna lyfta frågor med ansvariga politiker. Rådet behöver fortsätta sitt arbete med att 
hitta former som möjliggör delaktighet på ett tidigt stadium.   
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Ekonomiska konsekvenser 
Arvode utgår till LSS-rådets ledamöter. Ett sammanträde planeras att pågå i tre timmar, vilket 
innebär en kostnad av 880 kronor/person och tillfälle. Därutöver ersätts eventuella resor till 
och från sammanträdena samt eventuell förlorad arbetsinkomst. 

Konsekvenser för tillgänglighet 
Ärendet har sannolikt positiva konsekvenser för tillgänglighet då LSS-rådets övergripande 
viktigaste mål är att öka delaktigheten, inflytande och egenmakt för personer med LSS-beslut.    
 

Konsekvenser för jämställdhet 
Ärendet skulle kunna medföra positiva konsekvenser för jämställdhet då LSS-rådets 
övergripande viktigaste mål är att öka delaktigheten, inflytande och egenmakt för personer 
med LSS-beslut.    

Barnperspektiv 
Ärendet har sannolikt positiva konsekvenser för barnperspektivet då LSS-rådets övergripande 
viktigaste mål är att öka delaktigheten, inflytande och egenmakt för personer med LSS-beslut. 
Målen innefattar även barn med LSS-beslut. 
 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 
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Verksamhetsberättelse 2016-2017 
LSS-rådet 
Verksamhetsberättelsen gäller LSS-rådets verksamhet sedan starten juni 2016 till juni 2017.  
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1 LSS-rådets genomförda arbete 2016-2017 

1.1 Inledning 
Omsorgsnämnden beslutade i verksamhetsplanen 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 Regionförbundet och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). 
Förvaltningen föreslog att ett LSS-råd skulle inrättas och drivas i projektform vilket beslutades i 
nämnd. LSS-rådet sammanträdde första gången i juni 2016. Det beslutades även att en uppföljning 
skulle göras under 2017 för att få ett beslutsunderlag om LSS-rådet skulle permanentas inför 2018. 
Rådet beslutade att uppföljningen skulle genomföras i form av en verksamhetsberättelse. 

1.2 Beskrivning av LSS-rådet 
LSS-rådet består 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 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 ny ordförande. Rådet utser ordförande och vice ordförande från någon av 
föreningarna. 

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 
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 i nämndens 
verksamheter. Rådet ska behandla frågor som påverkar 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 anhöriga. 
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2 Genomförda aktiviteter  

2.1 Viktiga händelser  
Begreppet kund: 
Efter förslag från LSS-rådet beslutade omsorgsnämnden i oktober 2016 att begreppet kund inte ska 
användas inom nämndens ansvarsområde. 
 
Utbildning baspersonal: 
LSS-rådet har tillsammans med omsorgsförvaltningen arbetat fram utbildning/kurser för 
baspersonal, vilka genomfördes under hösten 2016. 
 
Förfrågningsunderlag daglig verksamhet:  
LSS-rådets synpunkter beaktas inför förslag till beslut i nämnd i februari 2017. 
 
Delaktighet/transparens:  
Radio Fyris som är en daglig verksamhet började under våren filma LSS-rådens sammanträden och 
sprida dem i sociala medier, för att nå ut till fler brukare/bredare publik. 

2.2 Samverkan 
LSS-rådet har bjudit in nämnder, förvaltningar, andra huvudmän och föreningar för utbyte av 
information, diskussion och för att påbörja/förbättra samverkan.  

Exempel på aktuella frågor: 

- Resor till och från daglig verksamhet samt arbetstider,  
- Ge makten vidare – FUB-projekt finansierat genom Allmänna arvsfonden 
- Skolskjuts 
- Tilläggsbelopp, särskild ersättning inom skolan för enskilda barn som har ett omfattande 

behov av särskilt stöd     
- Egenvård, ansvarsfördelning mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. 
- Statistikredovisning bl a ej verkställda beslut, kontaktpersoner, ledsagare 
- NPI-undersökning (Nöjd politiker index) 
- Nivåbedömning inom daglig verksamhet 
- Inventering kultur- och fritidsutbud - för uppföljning och vidare diskussion.  
- Genomgång av omsorgsnämndens budget med fokus på LSS. 
- Avlösarservice 

Rådets arbete under året har inneburit att samverkan med Hälsa och habilitering har utvecklats. 
Kontakter har etablerats och formen för möten har arbetats fram.  

Samverkan med särskolan har påbörjats, där formerna kommer att vidareutvecklas. 
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3 Utmaningar och framtid 
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-medlemmar med stöd i sina föreningar, ges möjlighet att 
lättare föra fram förbättringsområden och andra förslag. 
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Föreskrifter för LSS-rådet inom omsorgsnämnden 
 
Antagna av omsorgsnämnden den XX månad X-år 
 
§ 1 Uppgifter 
 
Det övergripande syftet med LSS-rådet är att öka inflytande och delaktighet för de personer 
som ingår i någon av LSS personkretsar. Rådet ska behandla frågor som påverkar vardagen 
för de personer som ingår i LSS personkretsar. Syftet är kunskaps- och erfarenhetsutbyte för 
att få in ett brukarperspektiv i planering och styrning av verksamhet. 
 
§ 2 
 
Sammansättning 
 
LSS-rådet ska bestå av fasta medlemmar som företräder HSO och omsorgsnämndens 
förtroendevalda. Representanter från andra kommunala nämnder, landstinget samt enskilda 
brukarorganisationer kan bjudas in vid behov. 
 
Sammansättningen är: 
• Sammanlagt nio (sex ordinarie och tre ersättare) representanter från HSO/dess 

medlemsföreningar och medlemmar. Dessa utses av HSO Uppsala kommun. 
• Sammanlagt fem (tre ordinarie och två ersättare) förtroendevalda från omsorgsnämnden. 

Dessa utses av omsorgsnämnden 
• Två tjänstepersoner från omsorgsförvaltningen. Dessa utses av omsorgsförvaltningens 

direktör.  
 
Ordförande och vice ordförande utses av rådet var sjätte månad.  
 
HSO:s ledamöter representerar föreningar som företräder de olika personkretsarna i LSS. 
Några av ledamöterna ska ha egen funktionsnedsättning. 
 
§ 3 Arbetsformer 
 
Rådet ska sammanträda fyra gånger per år. Sammanträdestillfällena ska beslutas av rådet och 
ska mötena förläggas i kommunens lokaler. 
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Kallelse och eventuella handlingar ska skickas minst sju dagar före sammanträde. 
Ordföranden ansvarar för att så sker. 
 
Vid LSS-råden ska protokoll föras som justeras av ordföranden och en vid sammanträdet 
utsedd justeringsperson. Protokollet delges rådets ledamöter och ersättare samt ska publiceras 
på kommunens hemsida. 
 
Om ordföranden är utsedd av de förtroendevalda i omsorgsnämnden så ska justeringsperson 
utses från HSO. Om ordföranden är utsedd från HSO så ska justeringsperson vara 
förtroendevald i omsorgsnämnden. 
 
§ 5 Ekonomi 
Omsorgsnämnden svarar för rådets sekretariat och administrativa kostnader. 
 
Ledamöterna i rådet arvoderas med timarvode enligt kommunfullmäktiges fastställda 
ersättningar. 
 
§ 4 Ändringar 
 
Omsorgsnämnden fastställer LSS-rådets föreskrifter och beslutet om förändringar. 
 
§ 5 Ikraftträdande 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018. 
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