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Bakgrund

LaSSe Brukarstödcenter startade 1994 som projekt när lagen om stöd och Service för vissa

funktionshindrade, LSS, trädde i kraft. Dä var det främst ett sjäivhjälpsprojekt för deltagare

som själva künde söka den helt nya insatsen personlig assistans, men ocksä ett sätt att

utveckla insatsen räd och stöd genom personer som hade egna erfarenheter av

funktionsnedsättningar. Personlig assistans innebar en oerhörd möjlighet till

sjäivbestämmande över sitt eget liv och projektet bidrog bland annat till att forma tankar

och ideer runt hur livet med assistans künde se ut.

Därefter har verksamheten genom avtal med Västra Götalandsregionen (VGR) permanentats

och blivit ett center för rädgivning och information kring funktionshinderlagstiftning och

samhällets insatserför personer med olika funktionsnedsättningar.

LaSSe Brukarstödcenter finns med som stöd, erbjuder praktisk hjälp i samband med

ansökningar och överklagande av olika slag och i möten med myndigheter och/eller värd-

och omsorgsgivare. LaSSe Brukarstödcenter träffar besökare med livslänga

funktionsnedsättningar som i olika grad kommer att behöva samhällets stöd heia livet.

Verksamheten fyller en viktig roll för besökarna som upplever att kontakterna med

myndigheter är komplicerade och krävande. En viktig grundprincip är att stötta utifrän

individens behov och kapacitet för att öka dennes sjäivbestämmande och inflytande samt
stödja denne till att nä en bättre livssituation. I samarbete med andra aktörer arbetar LaSSe

Brukarstödcenter för att göra livet mer hanterligt för personer med funktionsnedsättning.

SYFTE

Syftet med ett ideburet offentligt partnerskap (lOP) mellan LaSSe Brukarstödcenter och

Västra Götalandsregionen är att stärka personer med funktionsnedsättningars möjlighet att
fä information, stöd och praktisk hjälp i kontakten med myndigheter och värd- och
omsorgsgivare. Genom medarbetarnas egna erfarenheter av att leva med

funktionsnedsättning och organisationens fristäende ställning ges besökarna en unik
möjlighet till frivillig individuell rädgivning med brukarperspektiv.

Verksamheten erbjuder individuell rädgivning samt olika informations- och gruppaktiviteter.

lOP SOM SAMVERKANSFORM

lOP är en del av den sociala ekonomin och omfattar verksamheter som har allmännytta eller

medlemsnytta som syfte och mälsättning. Verksamheter av detta slag har inte vinstintresse
som främsta drivkraft och eventuellt ekonomiskt överskott äterinvesteras i verksamheten.

lOP är en överenskommelse mellan tvä parter som syftartill att utveckla möjligheterna för

den ideburna sektorn att utgöra en viktig del av välfärdsutvecklingen och som ett

komplement till det offentliga värdutbudet.

lOP som överenskommelse ökar samspelet mellan den offentliga och ideburna sektorn,

vilket stärker demokrati, delaktighet och integration i samhället.



PARTER

LaSSe Brukarstödcenter, organisationsnummer 769600-4808.

Västra Götalandsregionen genom Göteborgs hälso- och sjukvärdsnämnd
Organisationsnummer: 232100-0131.

TIDSPERIOD

Partnerskapet gäller för perioden 2018-01-01 - 2020-12-31 med möjlighet till tvä (2) ärs
förlängning om bäda parter är överens om detta.

VÄRDEGRUND FÖR PARTNERSKAPET

Partnerskapet bygger pä respekt för varandras oüka förutsättningar och grundar sig pä
öppenhet mellan parterna. Dialogen karaktäriserasav ömsesidig tillit, lyhördhet, förstäelse
och respekt samt längsiktighet och transparens.

Parterna ska i dialogen säkerställa att verksamhet och insatser bedrivs i eniighet med
principerna för lOP.

MÄLGRUPP

Mälgruppen som avses med detta partnerskap är personer med funktionsnedsättning och
deras närstäende. LaSSe Brukarstödcenter ger räd och Service till personer med medfödda
eller förvärvade fysiska funktionsnedsättningar samt neuropsykiatriska eller intellektuella
funktionsnedsättningar.

Verksamhetens atagande omfattar personer som är folkbokförda i nägot landsting/region i
Sverige eller som är kvarskrivna eniigt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Kostnaderna för sjukvärd för personer bosatta utanför Västra Götalandsregionen

faktureras i särskild ordning, se länk: 1.3 Riksavtal för utomlänsvärd - Västra
Götalandsregionen och Värd av personer frän andra länder - SKL.

ATAGANDE

LaSSe Brukarstödcenter erbjuder individuell rädgivning till personer med
funktionsnedsättning. Verksamheten erbjuder ocksä informations- och gruppaktiviteter i

syfte att stärka kunskapen om perspektiv, insatser och rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar samt öka delaktigheten för mälgruppen.

Verksamheten ska erbjuda individuell rädgivning samt informations- och/eller gruppinsatser.

LaSSe Brukarstödcenter arbetar med kombinationen universitetsutbildning och

brukarkompetens hos de anställda. Det innebär att verksamheten kan erbjuda kvalificerad
och professionell rädgivning av socionomer eller motsvarande.

Brukarkompetens innebär att arbetsgruppen har egna erfarenheter av att leva med
funktionsnedsättning, ha frekventa kontakter med myndigheter och/eller värdgivare vilket
ger verksamheten en särskild legitimitet i mötet med besökaren.



LaSSe Brukarstödcenterhar inget remisstväng och relativt korta väntetider, vilket gör att
verksamheten kan ses som en lägtröskelverksamhet.

LaSSe Brukarstödcenter är placerad iGöteborg men arbetar för att göra verksamheten
tillgänglig även utanför Göteborg. Isamarbete med handikappföreningar finns LaSSe
Brukarstödcenter sedan 2016 i Vänersborg tvä dagar i mänaden och verksamheten arbetar
för att hitta fler liknande lösningar.

Verksamheten ska samarbeta med andra aktörer till förmän för besökarna, t ex kommuner,

region och funktionshinderorganisationer. LaSSe Brukarstödcenter ska särskilt verka för att
värdgivare ska känna till verksamhetens profil och kompetens inom funktionshinderfrägor.

SAMVERKAN

Värdegrunden för lOP förutsätter att samverkan skerkontinuerligt mellan parterna och med
andra aktörer, sä som virdgrannar och annan ideburen verksamhet.

Dialog om mälgruppens behov ska ske fortlöpande mellan parterna.

VERKSAMHETSANSVAR

LaSSe Brukarstödcenter är verksamhetsansvarig för verksamheten som bedrivs.

ARBETSGIVARANSVAR

LaSSe Brukarstödcenter är arbetsgivare och svarar för att gällande lagar, författningar och
avtal följs. LaSSe Brukarstödcenter följer gällande kollektivavtal.

EKONOMI

Ett lOP innebär att bäda parter bidrar finansiellt eller kompetensmässigt. Parternas insats
skiljer sig ät i omfattning.

Västra Götalandsregionen, genom Göteborgs hälso- och sjukvärdsnämnd, finansierar
verksamheten som regieras i detta lOP mellan 2018-01-01 - 2020-12-31 med 2 985 892 SEK
per är.

LaSSe Brukarstödcenter bidrar till verksamheten som regieras i detta lOP med sin unika
brukarkompetens och kopplingar till civilsamhället och funktionshinderorganisationerna.
Organisationen arbetar med kompetensutveckling, kvalitetssäkring och
verksamhetsutvecklingsom innebär att servicens kvalitet ytterligare förbättras och anpassas
efter brukarnas behov.

Fränvaron av ekonomiskt vinstintresse innebär att LaSSe Brukarstödcenter äterinvesterar

alla eventuella övervärden tillbaka in i verksamheten, samt att verksamheten bedrivs pä

längsiktig grund med utgängspunkt frän mälgruppens behov.

FAKTURERING

LaSSe Brukarstödcenter fakturerar Västra Götalandsregionen mänadsvis.



Frän 1 januari 2019 justeras ersättningen ärsvis med värdprisindex (VPI) som fastställs och
publiceras av Sveriges kommuner och landsting. De VPI som används är föregäende ärs
indexsiffra, dvs. för 2019 används VPI för 2018.

TILLGÄNGLIGHET

Brukarstödcentret ska vara öppet för personliga besök och telefonkontakt vardagar mellan
09.00 - 15.00. Grupp- och temaaktiviteter kan förläggas pl kvällstid.

Vid de tider som brukarstödcentret inte bar öppet ska telefonsvarare ge Information om
mottagningens öppettider.

Verksamheten har rätt att stänga tre (3) veckor under sommaren och en (1) vecka i samband
med jul- och nyär samt 2-4 dagar för planering och kompetensutveckling.
Vid reducerad tillgänglighet för verksamheten, utöver ovan nämnda antal veckor och dagar,
ska LaSSe Brukarstödcenter informera Västra Götalandsregionen för medgivande kring det.

TOLKSERVICE

LaSSe Brukarstödcenter ska tillhandahälla tolk till deltagare som inte förstlr eller kan

uttrycka sig pa det svenska spräket. LaSSe Brukarstödcenter ska anlita Tolkförmedling Väst,

som Västra Götalandsregionen har avtal med (w\a/w.tolkformedlingvast.se/). Västra

Götalandsregionen svarar för dessa tolkkostnader.

AVVIKELSER

Om avvikelser frän verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringarna
genomförs föra en dialog och gemensamt godkänna förändringarna.

UPPFÖUNING OCH UTVÄRDERING

LaSSe Brukarstödcenter upprättar en verksamhetsplan där planerade aktiviteter och volymer

beskrivs och skickas för kännedom till Västra Götalandsregionen. En ärsberättelse upprättas

av verksamheten och lämnas till Koncernkontoret, VGR senast den 15 februari.

Under verksamhetsäret ska minst tvä dialogmöten ske mellan parterna, ett under vären och

ett under hösten. Koncernkontoret har huvudansvaret att kalla till dessa möten, men bäda

parter kan päkalla det om behov uppstär.

Kvartalsvis skickar LaSSe Brukarstödcenter in en uppdateringsrapport som vid behov och när

nägon part sä önskar följs upp med fysiska möten.

OMFÖRHANDLING

Om nägon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina

ätaganden, eller väsentligt ändrade omständigheter inträffar, sä kan nägon av parterna när

som helst under perioden päkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen.

I sädana fall gäller nio mänaders uppsägningstid.



PARTERNAS KONTAKTPERSONER

Västra Götalandsregionen

Martin Dohlsten

Email: martin.dohlsten@vgregion.se

UNDERSKRIFTER

För Västra Götalandsregionen

Göteborg 2017-

Johan Fält

Ordförande Göteborgs hälso- och
sjukvärdsnämnd

LaSSe Brukarstödcenter

Stina Roempke

Email: stina@lassekoop.se

För LaSSe Brukarstödcenter
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/stina Roempke
Verksamhetsledare, LaSSe

Brukarstödcenter, ekonomisk förening


