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Omsorgsnämnden

Social- och omsorgskontoret

Svar på motionen "Inrätta en LSS-Lots"
Dnr: KS 17/396, OMS 17/063

Sammanfattning av ärendet
Metin Hawsho (L) har den 27 november 2017 väckt en motion i kommunfullmäktige. Motionen
ska besvaras senast den 1 april 2018. Förslaget i motionen är att inrätta en LSS-lots inom
omsorgsnämndens befintliga organisation för att bistå med information och vägledning om
vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning
till rätt myndighet eller insats.
Personer med funktionsnedsättning har inte enbart stöd enligt LSS, en lots bör därför också ha
god kännedom om HSL samt skol- och arbetsmarknadsfrågor. Socialstyrelsen rekommenderar
att en sådan funktion placeras centralt frikopplad från myndighetsutövningen.
Omsorgsnämnden är positiv till förslaget men anser att frågan behöver utredas ytterligare
utifrån vilka behov medborgarna i Södertälje har av en LSS-lots, omfattningen av LSS-lotsens
uppdrag, vilka resurser som krävs och vart LSS-lotsen ska vara organiserad.
Kontoret föreslår att omsorgsnämnden avstyrker motionen "inrätta en LSS-lots", daterad
2017-11-27 och överlämnar yttrandet över motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-30
Yttrande över motion "Inrätta en LSS-lots", daterad 2018-01-30
Motion av Metin Hawsho (L) "Inrätta en LSS-lots", daterad 2017-11-27.

Ekonom iska konsekvenser och finansiering
Social- och omsorgskontoret har inte beräknat kostnaderna för att införa en LSS-lots. Detta bör
göras i en eventuell fortsatt utredning.
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Kontorets förslag till omsorgsnämnden:
Omsorgsnämnden avstyrker motionen "Inrätta en LSS-lots", daterad 2017-11-27 och
överlämnar kontorets yttrande angående motionen till kommunstyrelsen.
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Lenita Granlund

Charlotte Fagerstedt

Socialdirektör

Utredare

Handläggare: Charlotte Fagerstedt
Utredare
Social- och omsorgskontoret
Telefon (direkt): 08 523 066 76
E-post: charlotte.fagerstedt@sodertalje.se

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
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Omsorgsnämnden

Social- och omsorgskontoret

Yttrande Motion " Inrätta en LSS-lots"
Dnr: OMS 17/063, KS 17/202

Bakgrund:
Metin Hawsho (L) har den 27 november 2017 väckt en motion i kommunfullmäktige om att
inrätta en LSS-lots.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att inom befintlig
organisation inrätta en LSS-lots för att bistå med information och vägledning om vilket stöd
som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt
myndighet eller instans.

Yttrande:
Stödet och samordningen till barn och vuxna med funktionsnedsättning behöver förbättras.
Förslagets intention stämmer väl överrens med Socialstyrelens kunskapsstöd, de har i en
vägledning till kommunerna och hälso- och sjukvården presenterat en modell för att förbättra
samordningen av insatser till barn med funktionsnedsättning. 1
Förutsättningar i Södertälje

Utifrån Socialstyrelsens vägledning finns ett antal parametrar att ta hänsyn till.
LSS-lotsen/guiden behöver vara kunnig i både socialtjänst och hälso- och sjukvård.
LSS-lotsen/guiden bör införas i samverkan med landstinget som har uppdraget kring
hälso- och sjukvården och habiliteringen.
LSS-lotsen/guiden kan med fördel samordnas med närliggande kommuner.
LSS-lotsen/guiden bör vara centralt placerad och inte vara kopplad till
myndighetsutövningen.
Förslaget i motionen är att omsorgsnämnden inrättar en LSS-lots inom befintlig organisation.
Utifrån Socialstyrelsens vägledning bör ett sådant stöd vara placerad centralt. Stödet enligt LSS
är en endast en del av samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning. En lots bör
exempelvis även ha kunskap kring HSL samt i skol- och arbetsmarknadsfrågor. Inför ett
eventuellt inrättande av en eventuell LSS-lots i Södertälje behöver frågan utredas utifrån de
behov som medborgarna i Södertälje har, omfattningen av LSS-lotsens uppdrag och vilka
resurser som skulle krävas.
1

Socialstyrelsen (2017)Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning.
Kunskapsstöd om samordnad information, gemensam planeringsprocess och praktiskt stöd
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Samordnad information, gemensam planeringsprocess och praktiskt stöd
Socialstyrelsens modell är mer omfattande än det som föreslås i motionen. Stödet består av tre
delar.

1. Samordnat informationstjänst:
Den samordnade informationstjänsten behöver bestå av två kompletterande delar, en webbplats
och en guide som kan ge personlig vägledning. Webbplatsen ska vara regionalt anpassad med
information som är relevant och efterfrågad. Exempel på goda exempel är Stockholms läns
landsting som driver Funk:tionshinderguiden, i Uppsala finns Infoetek om funk:tionshinder som
finansieras av regionen, Göteborg stad driver "lots för barn och vuxna med
funktionsnedsättning" som är en serviceinsats för Göteborgs invånare.
Arbetet som guide är en kvalificerad uppgift. Det är därför viktigt att personen som arbetar som
guide har lång och bred erfarenhet av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens stödsystem.
Guiden behöver ha kunskap om samhället och funktionshindersområdet för att kunna ge korrekt
vägledning. Informationstjänsten kan bedrivas tillsammans av flera kommuner i ett landsting.

2. Gemensam planeringsprocess:
Samordnad planering finns redan som en skyldighet och det finns ett antal planer som kan
upprättas kring en individ i behov av stöd från socialtjänst och hälso- och sjukvården. Det
minskar risken för att åtgärder eller insatser saknas, krockar med varandra eller rent av
motverkar varandra. Den centrala frågan är inte vilken plan som används gör en gemensam
planering utan att viktiga aktörer möts för att planera och samordna på ett konstruktivt sätt. I
vägledningen beskriver Socialstyrelsen framgångsfaktorer som underlättar för en gemensam
planeringsprocess i komplexa situationer.

3. Praktiskt stöd av koordinator:
En mindre grupp föräldrar behöver mer handfast konkret stöd för att tillgodogöra sig samhällets
stöd till barn med funktionsnedsättning. Det gäller exempelvis föräldrar med kognitiv
funktionsnedsättning. Det kan även uppstå situationer som gör att mer resursstarka föräldrar
tillfälligtvis har en hög belastning och därför behöver praktiskt stöd. Uppgiften för koordinatorn
kan ses som en tillfällig akut hjälp med sikte att familjen ska få en situation som är möjlig för
föräldern att hantera och där barnet får tillgång till det stöd det behöver. En koordinator kan
hjälpa föräldrar att reda ut en ohållbar situation, bygga upp ett nätverk kring barnet, återknyta
kontakter etc. Koordinatorn avslutar sitt uppdrag när de akuta problemen är lösta och grunden är
lagd till ett nödvändigt kontaktnät av professionella för familjen.
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Till komrriunfullmäktige

INRÄTTA EN LSS-LOTS
Föräldrar och anhöriga till LSS-brukare har en krävande livssituation och behöver därför stöd
och avlastning i sin vardag. Såväl brukarna (vårdnadstagarna) som deras anhöriga behöver
känna trygghet och kontinuitet. Föräldrar och anhöriga till brukarna behöver avlastning och
vägledning i den omfattande administration som finns kring LSS.
Det är därför viktigt att de som behöver hjälp kan vända sig till samma instans inom kommunen så att
det underlättar, effektiviserar och förenklar för föräldrar, anhöriga och brukare. Av den orsakeh har
vissa kommuner inrättat LSS- lotsar. LSS-lotsar finns idag i Göteborg. Värmdö kommun

kommer att införa det från och med 1 januari 2018.

Liberalernas förslag till beslut:
Kommunfullmäktige
ger omsorgsnämnden i uppdrag att inom befintlig organisation imätta en LSS-lots för att bistå
med information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med
funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans.
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