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SAMVERKAN ENLIGT LSS  15 § 7 på Lidingö  

Eller snarare avsaknaden av samverkan – vilket tvingar oss att lyfta 

denna fråga 

Enlig paragraf 15.7 i lagen har intresseorganisationer vars medlemmar berörs av LSS rätten 

att samverka med kommunen:  

Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder 

människor med omfattande funktionshinder. 

I en förklarande text i propositionen står det: 

Genom samverkan med handikapporganisationer kan de erfarenheter som personer 

med funktionshinder själva besitter tillföras verksamheten. Formerna för samarbetet 

bör bestämmas av kommunen och organisationerna själva utifrån lokala 

förutsättningar. 

Där står också: 

”Ordet samverkan avser att markera, att samarbetet mellan parterna skall vara fråga 

om ett ömsesidigt givande och tagande. Ordet samråd har oftare använts i en snävare 

betydelse.” 

FUB Lidingö företräder många LSS-berättigade i kommunen. Vi har under många år arbetat 

för en god samverkan och därmed också kunna vara en resurs för kommunen. På senare år 

har detta arbete försvårats avsevärt och kan inte se att kommunen följer lagen i detta 

hänseende.  

Nu finns ett förslag till förestående förändringar som kommer att påverka vår grupp mycket. 

Vi upplever att dessa förändringar försöker man driva igenom utan att samverkan sker, vilket 

kan bli förödande för de våra.  

• Ett förslag till införande av LOV i daglig verksamhet ligger för beslut i december. Som 

underlag ligger en i vår mening mycket tunn utredning som helt saknar 

konsekvensanalyser för kvalitet i verksamheten och dess arbetstagare. Detta förslag 

måste omarbetas och samverkan ska ske innan beslut tas! 

• En omorganisation i förvaltningarna är på gång att införas från och med den 1 

januari 2017. Vi ser att omorganisationen leder till att mycket kunskap och 

erfarenhet inte tas tillvara när Kultur och Fritidsförvaltningen läggs ner. Allhuset, 

Kortis och Fritids kommer att administreras under Utbildningsförvaltningen.  

Jobbforum däremot kommer att hamna under OFF (Området För 

Funktionsnedsättning). 
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Ingen som helst samverkan har skett i denna fråga. Det är vår starka mening att alla 

att biståndsbedömda insatser enligt LSS ska ligga inom samma förvaltning. 

Erfarenheten har visat att man annars får allvarliga problem med samordning.  Vi ser 

även gärna att verksamheten i Allhuset ligger under samma förvaltning och 

ansvarsområde.  Det är för oss oklart vem som ska ansvara för den lägerverksamhet 

som fram till nu legat under Allhuset.  

Vi ser det som oerhört angeläget att vi får till och formaliserar en form för reell samverkan i lagens 

mening. Vi har exempelvis för sökt få tillstånd ett möte med Utbildningschefen som enligt den nya 

omorganisationen ska handha viktiga insatser för vår grupp, men blivit kallt avvisade.  

Här finns bra information om samverkan enligt LSS, och det är nu dags att vi finner konkreta och 

dokumenterade former för samrådet.  

https://hejaolika.se/artikel/lss-skolan-lektion-18-samverkan-i-lss 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen FUB Lidingö  


