Malmö 2019-11-13
Svar från FUB Malmös styrelse;
Remiss Framtida inriktning av LSS-utbyggnad i Malmö stad
1. Hur vill ni att framtidens LSS-bostad ska se ut?
FUB Malmös styrelse anser att Malmö stad ska följa intentionen med LSS lagen och
proposition 1992/93:159, samt Allmänna råd från Socialstyrelsen SOSFS 2002:9. Då ska
bland annat en till fem personer bo i en gruppbostad och antalet boende i en servicebostad bör
vara så begränsad så att boendet integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö
inte uppstår. Individerna, som är beroende av stöd från funktionsstödsförvaltningen, ska ha
rättighet till både delaktighet i sitt eget liv och samhället.
Malmö stad ska kunna erbjuda olika former av LSS boende eftersom olika funktionshinder
och grader av dem har olika behov av anpassning.
Flera enheter ska inte samlas inom ett begränsat geografiskt område, för att integrering i
samhället ska vara möjligt.
När en person berättigad till ett LSS-boende ska placeras ska det alltid förekommas av en
individuellplan, och denna plan ska ha ett uttalat tydligt syfte, så att det inte blir en plan som
utförs men inte har någon reell funktion för boendets anpassning.
2. Vill ni tillföra något till Funktionsprogrammet?
”Funktionsprogram – Bostad med särskild service enligt LSS – Funktionsstödsförvaltningen”
saknar riktlinjer för bemötande, personalens utbildning, kvalitetssäkring och uppföljning av
boendes livskvalité i samband med sitt boende. Denna del (mjuka delen) i brukarnas boende
är minst lika viktig som t ex ytskikt (hårda delen). Ett funktionsprogram ska innehålla både
ock, om båda delarna inte finns i samma utskrift ska det framgå var den saknade delen går att
finna, i detta fattas en redovisning i funktionsprogrammet av den ”mjuka delen”.
Del 2 Utformning av verksamhet – första stycket, andra meningen Byggnaderna ska ges en
prägel av bostadshus och utformning /ska inte vara/ av institutionskaraktär ska undvikas.
Del 2.1 Anpassning till omgivning – tillägg Två eller flera boendeenheter ska inte samlas i ett
begränsat geografiskt område, till exempel i samma fastighet eller bostadsområde, så att
institutionskaraktär uppstår.
3. Finns det något annat ni vill framföra till Malmö stad med anledning av framtida
utbyggnaden av LSS-bostäder?
När LSS-utbyggnad sker ska berörda brukarorganisationer kopplade till
funktionsstödsförvaltningen vara delaktiga redan vid planeringsstadiet för att bred kunskap
och erfarenhet ska tillvaratas och säkra brukarinflytande. Vi anser att kombinationen av
förvaltningens och organisationernas erfarenheter kommer att ge högre kvalité på
verksamheterna.
Vad det gäller internet, TV, data anser vi att trådlösa accesspunkter ska i samma grad täcka
samtliga delar av boendet så att tillgång till wifi i lägenheter inte är en strävan utan ett krav på
lika villkor som till personaldelar och gemensamhets-utrymmen.
Boende ska inte behöva gå genom gemensamhetsutrymmen för att komma in i sin lägenhet.
Detta står om i kapitel 4.1 De enskilda lägenheterna, och ordet ”helst” i andra stycket är för
vagt och ska utgå.

Kommunikation och information är viktigt för alla personer och våra medlemmar behöver
stöd i att ta del av information som är/kan vara av intresse för personen. Det ska finnas ett
bestämt system på boendeenheter så att personal vet hur de förmedlar information vidare till
berörd brukare.
Fritid och möjlighet till eget val är av största vikt och ledsagare behövs även om brukaren bor
i ett LSS-boende. LSS-boenden ska spegla samhällets möjligheter till individuella val.
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