Framtidspartiet Täby

Motion: Inrätta en Brukarombudsman för personer som omfattas av LSS
Stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du söka om
du är under 65 år och har:




utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått
på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder
en svår och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på
normalt åldrande, och som gör att du har omfattande behov av stöd

Stöd enligt LSS får en person när det inte räcker med hjälpmedel eller andra insatser och
när stöd behövs från andra personer för att klara ett vardagligt liv. Det kan till exempel
handla om att behöva hjälp för att kunna kommunicera med andra, hjälp att förstå och ta
in information, eller stöd att röra sig, äta eller sköta personlig hygien.
Borkyrka kommun utsågs till Bästa LSS-kommun 2016. Initiativet till tävlingen togs av
ABH Utbildning, Föräldrakraft och Heja Olika. En del av motiveringen till att Botkyrka
fick priset var att de inrättat en tjänst som Brukarombudsman. Prisutdelare var Bengt
Westerberg som var socialminister när LSS-lagen blev en verklighet. Brukar-ombudsman
har blivit ett mycket uppskattat initiativ och 2017 ska även Uppsala kommun inrätta en
variant av brukarombudsman.
Brukarombudsman är en tjänst där denne fullgör sitt uppdrag genom att ta till vara
medborgarnas synpunkter på funktionsnedsättningsomsorgen och föra dem vidare till
kommunens tjänstemän och politiker. Syftet är att stärka medborgarens perspektiv i de
övergripande beslut som fattas för omsorgen. Det handlar om att öka brukarnas inflytande
högre upp i organisationen. Från de beslut som fattas för stödet till den enskilda och i den
faktiska vardagen i verksamheterna.
För att kunna utföra sitt uppdrag har Brukarombudsmannen regelbundna möten med
omsorgens ledning. Den besöker också funktionsnedsättningsomsorgens olika
verksamheter. Kommunens medborgare ska också ges goda möjligheter att komma i
kontakt med Brukarombudsmannen för att föra fram åsikter, diskutera frågor kring Täbys
omsorg och LSS-insatser. Det handlar om att öka brukarnas inflytande högre upp i
organisationen. Inrättande av en brukarombudsman kan tydligt visa att vi i Täby vill ha
medborgarens perspektiv hela vägen. Så kan kvaliteten i LSS-verksamheten stärkas och
utvecklas.
I Botkyrka har Brukarombudsmannen som har en deltidstjänst själv erfarenhet av LSS
och kognitiva funktionsnedsättningar. Att ombudsmannen antingen genom egen levd
erfaren helt personligen eller som nära anhörig har god inblick i och erfarenhet av LSSbrukarnas situation i kommunen bör betraktas som en god utgångspunkt vid rekrytering.

Deltidstjänst medger att person som fyller kriterierna som pekar på vikten av egen
erfarenhet har reell möjlighet att inneha tjänsten.
I enlighet med ovan anförda yrkar jag:
-

att Täby kommun inrättar en tjänst som Brukarombudsman med inriktning mot
LSS och specifikt kognitiv funktionsnedsättning
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