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Extra nyhetsbrev TEMA: Kunskapssatsning för LSS-personal 

 

Kunskapssatsning för baspersonal inom bland annat LSS 

Regeringen har beslutat att satsa 190 miljoner kronor under år 2016 på en kompetenssatsning 

riktad till baspersonal inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet, inklusive LSS. Av dessa 

medel ska Socialstyrelsen fördela 178 miljoner kronor, som stimulansmedel för 

kompetenssatsningar i kommunerna. Socialstyrelsen ska även utveckla och sprida kunskapsstöd 

till kommunerna för att stödja effektiv verksamhetsutveckling.  

Bakgrund 

FUB har under flera år arbetat för ett kompetenslyft av baspersonal inom LSS-verksamheter. Vi 

har bl.a. tillsammans med Autism & Aspergerförbundet påtalat behovet hos såväl Maria Larsson, 

ansvarigt statsråd i alliansregeringen, som den nuvarande ministern med ansvar för 

funktionshinderfrågor, Åsa Regnér. Senast våren 2015 lyfte FUB behovet av en 

kompetenssatsning vid ett möte med Guy Lööw, statssekreterare på socialdepartementet. 

Socialstyrelsens utredningar har visat att en väsentlig andel av baspersonal inom LSS-området 

saknar de kunskaper som Socialstyrelsen rekommenderar i sina allmänna råd (Kunskaper hos 

personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med 

funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2)). Baspersonal är, enligt Socialstyrelsen, personer som 

arbetar direkt med målgruppen eller inom verksamheter direkt riktade till målgruppen.  

Kunskapssatsningens utformning 

Den aktuella kunskapssatsningen ska göra det möjligt för kommunerna att satsa på 

kompetensutveckling av baspersonal inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet, 

inklusive LSS-verksamheter. Satsningen gäller även handläggare som arbetar med 

myndighetsutövning. Däremot avses inte administrativ personal eller ledningspersonal. Varje 

kommun kan rekvirera medel hos Socialstyrelsen, senast den 15 mars 2016. Medlen får 

användas under 2016. Kommunerna ansvarar för att informera verksamheter, både enskilda 

utförare och kommunala, om möjligheten att ta del av stimulansmedlen. Av en bilaga till 

regeringsbeslutet framgår hur stort belopp varje kommun har möjlighet att få (se regeringens 

beslut i länk nedan). 

http://www.regeringen.se/contentassets/704f936f1b0a4217b58188f6af5ce4b5/uppdrag-att-

utforma-en-kunskapssatsning-for-baspersonal-i-verksamheter-inom-aldreomsorgen-och-

funktionshindersomradet.pdf 
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Lokalföreningarna kan ha en viktig roll 

Det är kommunerna som avgör fördelningen av medel mellan verksamheter inom äldre- och 

funktionshinderområdet. Eftersom den tidigare regeringen gjorde en stor satsning på 

kompetensutveckling av baspersonal inom äldreomsorgen, ”Omvårdnadslyftet”, vore det högst 

rimligt om merparten av pengarna denna gång satsades på baspersonal inom LSS-området. Här 

kan FUB:s lokalföreningar och Klippansektioner ha en viktig uppgift som påtryckare i den egna 

kommunen. 

I de allmänna råden finns förväntade kunskaper hos baspersonal inom LSS-verksamheter listade. 

Huvudrubrikerna är: Grundläggande värden, Regelverk, Förhållningssätt och 

bedömningsförmåga, Kommunikation, Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, Hälsa, 

Personlig omsorg, Social gemenskap och sysselsättning samt Aktiviteter i vardagen (se länk 

nedan). De allmänna råden ger många förslag på vad en kompetenssatsning i en specifik 

kommun eller verksamhet skulle kunna innehålla.  

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19398/2014-3-19.pdf 

Varje lokalförening och Klippan sektion har naturligtvis sina egna upparbetade kanaler till 

beslutsfattarna i kommunen. Frågan om kunskapssatsningen och dess inriktning kan annars 

förslagsvis lyftas inom ramen för samverkan enligt LSS eller i form av en skrivelse till ledamöterna 

i socialnämnden eller motsvarande.   

Kommunerna ska, som redan nämnts, rekvirera stimulansmedlen hos Socialstyrelsen, senast den 

15 mars. Kommunerna avgör själva fördelningen av medel mellan verksamheter inom äldre- och 

funktionshinderområdet. Varje kommun ska sedan, vid den tid som Socialstyrelsen anger, 

redovisa till Socialstyrelsen hur stimulansmedlen har använts. Detta borde rimligtvis innebära att 

det går att påverka även efter det att kommunen rekvirerat sina stimulansmedel. 

Eva Borgström  

Ombudsman 

eva.borgstrom@fub.se 

Tel: 08-508 866 31 

___________________________________________________________________________ 

 

Exempel på utbildning kommuner kan satsa på: 

 

FUB samarbetar med ett forskarteam på Karolinska Institutet som har arbetat i flera år med 

hälsofrågor och personer med utvecklingsstörning. De har tagit fram ett antal utbildningar som 

riktar sig till LSS-personal på gruppbostäder och som passar väl in med intentionerna i den nya 

satsningen. 

Forskarteamet skriver så här: 

mailto:eva.borgstrom@fub.se
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Socialstyrelsens utredningar visar att en väsentlig del av baspersonal inom LSS-området saknar 

de kunskaper som Socialstyrelsen rekommenderar i sina allmänna råd, inte minst inom området 

”Hälsa”som ligger vår forskargrupp varmt om hjärtat. Hälsa nämns också specifikt i det nya 

uppdraget.  

Om er kommun/verksamhet vill delta i denna satsning men ännu inte har en lämplig idé så har vi 

två förslag: 

1.Introduktion och utbildning kring projektet Hälsofrämjande gruppbostad med sina 3 

komponenter enligt manual. Här ingår bl.a. studiecirkeln ”Fokus Hälsa” för personal. 

Projektmaterialet används i flera kommuner. 

2. Delta i utvecklingen av en utbildningssatsning som är en svenskanpassad variant av den 

evidensbaserade hälsoutbildningen ”Health Matters” från USA. Vår tanke är att utbildningen ska 

ges till personal och boende tillsammans. Denna utbildning ingår dessutom i vårt nya projekt 

”BUDDY” som vi just nu söker forskningsmedel för. BUDDY riktar sig till unga vuxna och bygger på 

socialt stöd genom en gemensam utbildningssatsning och användning av en motiverande mobil 

app. Boende och personal arbetar i par i denna satsning.  

Forskarteamet söker kontakt med kommuner som är intresserade av att söka medel hos 

Socialstyrelsen för att kunna ta del av dessa utbildningar, var för sig eller tillsammans.  

 

Kontaktuppgifter: 

Liselotte Schäfer Elinder | docent 

08-123 37191 | 072 5266991 (mobil) 

liselotte.schafer-elinder@ki.se  

http://ki.se/en/phs/community-nutrition-and-physical-activity 

___________________________________________________________________________ 

 

Conny Bergqvists föreläsningar 

 

Conny Bergqvist på Riksförbundet FUB:s kansli har skrivit ett brev till alla kommuner där han 

skriver om kunskapssatsningen och erbjuder sina tjänster som föreläsare. Påminn dem gärna om 

erbjudandet! Brevet bifogas för kännedom på nästa sida.  

___________________________________________________________________________ 
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         Stockholm 2016-02-03 

 

 

Till  

Ordförande i socialnämnden 

Ansvarig tjänsteman för LSS-verksamhet  

 

 

Hej! 

Jag vill börja mitt brev med att önska er en god försättning på år 2016.  

 

Jag som skriver heter Conny Bergqvist och arbetar som Klippanrådgivare på 

Riksförbundet FUB, för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning. Klippan är 

en sektion inom FUB och en mötesplats för vuxna med utvecklingsstörning. 

 

En av mina arbetsuppgifter är att vara ute och informera om hur det är att leva med 

en utvecklingsstörning i dag och hur man som en person med utvecklingsstörning 

vill bli bemött av personal inom LSS verksamheten.  

 

FUB har under flera år sagt att personal som arbetar i olika LSS-verksamheter 

behöver mer utbildning. Nu har regeringen äntligen avsatt 190 miljoner kronor för 

en kunskapssatsning av baspersonal inom bland annat LSS. Kommunerna kan 

ansöka om medel hos Socialstyrelsen fram till den 15 mars. 

 

Min personliga erfarenhet är att personalen ofta har en otillräcklig utbildning för sitt 

jobb. På grund av detta så kanske personalen inte visar ett respektfullt bemötande. 

Med rätt bemötande kan man förebygga onödiga konfliktsituationer som kan uppstå 

i en gruppbostad eller på en daglig verksamhet.  

 

Jag vill gärna hjälpa till att öka kunskapen och förståelsen så att personer med 

utvecklingsstörning får ett så bra bemötande som möjligt. Jag kommer därför gärna 

och föreläser om bemötande för personal i olika LSS-verksamheter. 
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Kontakta mig gärna. 

 

Med Hälsningar  

_________________ 

Conny Bergqvist 

Klippanrådgivare 

E- Post conny.b@fub.se 

tele 08- 508 866 37 (direkt nummer) 

mailto:conny.b@fub.se

