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 Verksamhetsplan - Funktionsstöd 2020 

  

Ansvar: 852501 och 852601 

Verksamhet: Verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionsnedsatta (LSS) samt vissa SoL-insatser 

   

Verksamhetsbeskrivning  

Grunden i Funktionsstöds verksamhet är den lagstiftning som styr området: 
- Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) 
- Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år, om rätten till bistånd 4 kap. 1 § eller 

anhörigstöd eller anhörigbidrag enligt kommunala riktlinjer i 4 kap. 2 §. Boendestöd för 
psykiskt funktionshindrade. 

 
Funktionsstöd verkställer beslut om: 

- Avlösarservice i hemmet 
- Boendestöd 

- Bostad med särskild service för vuxna eller särskilt anpassad bostad 
- Daglig verksamhet 
- Kontaktperson 
- Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
- Ledsagarservice 
- Personlig assistans 

 
Verksamhetens mål är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 
och att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Värdegrunden vilar på nyckelbegreppen 
självbestämmande, delaktighet, inflytande, helhetssyn och kontinuitet samt allas lika värde. 
 
Totalt har ca 1000 kunder stöd och service av Funktionsstöd och verksamheten omfattar ca 75 

enheter (boende och dagliga verksamheter). 

Funktionsstöd är organiserat i två verksamhetsgrenar med en verksamhetschef för respektive 

område; boende/personlig assistans och socialpsykiatri/daglig verksamhet/barn. 

Inom Funktionsstöd arbetar företrädesvis stödbiträden, stödassistenter, stödpedagoger med 

mera. Det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare är 770 och den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden är 89,9%. Utöver det finns det 123 visstidsanställda medarbetare.  

I verksamhetsområdet finns en planeringssekreterare och en verksamhetsutvecklare.  
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Omvärldsanalys – utmaningar 2020 

Personal- och kompetensförsörjning är ett viktigt område med stora utmaningar. Målet är att 

rekrytera, utveckla och behålla personal och kompetens för att möta kundernas behov och nå 

verksamhetens mål.  

Sedan några år tillbaka ser vi en ökning av komplexiteten i ärende vilket ställer höga krav på 

kompetens, resurser och hög grad av både intern och extern samverkan. Psykisk ohälsa ökar 

inom målgrupperna och förändrat gränssnitt gentemot regionens psykiatri innebär att personer 

med omfattande psykisk ohälsa får stöd av kommunen. Vi kan se en ökad tendens till ansökan 

om boende enligt LSS istället för personlig assistans.   

Personer med funktionsnedsättning har överlag sämre hälsa och för att förbättra deras hälsa 

krävs samarbete, ökad kunskap och förändrade arbetssätt. Det är en särskild utmaning för 

medarbetarna att ge stöd till en hälsosam livsstil och samtidigt beakta individens rätt till 

självbestämmande.  

Inom Funktionsstöd finns många olika enheter/arbetsplatser och det är en utmaning att 

säkerställa tillgänglighet och en god arbetsmiljö. Det finns ständigt behov av nya lokaler för 

att ersätta icke-ändamålsenliga och/eller äldre lokaler samtidigt finns det behov av nya 

verksamheter för att kunna verkställa beslut. 

En mångkulturell miljö utifrån både kund- och medarbetarperspektiv ger verksamheten 

utmaningar såväl som möjligheter framöver. 

Digitalisering är ett viktigt utvecklingsområde med möjligheter till ökad kvalitet, trygghet och 

säkerhet samt tillgänglighet och delaktighet både utifrån kund- och medarbetarperspektivet. 

Barnkonventionen blev lag 2020 och ställer krav på att vi arbetar på ett sådant sätt att barnen 

är delaktiga i beslut som rör dem och att barnets bästa alltid beaktas.  

 

Prioriterade områden 2020 

Fortsatt arbete med kompetensutveckling för medarbetarna med fokus på kunskap om 

funktionsnedsättningar och att arbeta enligt evidens med de arbetssätt och metoder som 

rekommenderas av Socialstyrelsen. Särskilt fokus ligger på alternativ och kompletterande 

kommunikation, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. 

Fortsatt arbete med rekrytering, fördelning och samordning av stödpedagoger inom 

Funktionsstöd i enlighet med förvaltningens målsättning att 10 % av medarbetarna ska vara 

stödpedagoger. Den ökade kompetensen ska bidra till ökad kvalitet i insatserna till den enskilde. 

Vi har lyft till HR att vi önskar kompetensutveckling i de olika verktygen på ledningsgruppsnivå. 

HR har återkopplat att de hoppas kunna starta under hösten, i någon form. 
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Ett arbetssätt med kunden i centrum som utgår från den enskildes behov och att stödet 

utformas i samråd med kunden och teamet kring kunden. Målsättningen är att ge den enskilde 

det stöd hen behöver med god kvalitet och med hög grad av inflytande och delaktighet. Detta gör 

vi genom fortsatt arbete utifrån IBIC (individens behov i centrum), fokus på kontaktmannarollen 

och teamsamverkan samt arbete med förhållningssätt och bemötande utifrån LSS värdegrund. 

Med utgångspunkt från nämndens styrkort kommer särskilda fokusområden under året att vara 

stöd till kunderna för en hälsosam livsstil, jämställda insatser och hållbar miljö. 

Införande och test av olika digitala verktyg som stöd för verksamhetsutveckling både för 

medarbetare och kunder ska ske under året t ex e-tillsyn, digitala medicinskåp, digitala 

anslagstavlor.  

Under året planeras för införande av Senior alert på utvalda verksamheter.  

Att arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser med hög arbetstillfredsställelse och minskad 

sjukfrånvaro är ett fortsatt angeläget område. Vi arbetar med omtankesamtal, 

rehabiliteringsarbete, grupputveckling etc. Under hösten genomförs medarbetarenkäten som är 

ett viktigt underlag för fortsatt arbete inom detta område. 

Införande av nytt avvikelsesystem under 2020, DF Respons, ger ökade förutsättningar för att 

arbeta aktivt med lärande och kvalitetsutveckling utifrån avvikelser, lex Sarah och lex Maria. Vi 

ser också över våra interna rutiner på ledningsnivå för att säkerställa att vi tar hand om 

resultaten av utredningarna på bästa sätt. 

 

Verksamhetens planerade arbete utifrån nämndens styrkort - Handlingsplan 

och verksamhetens indikatorer/mått 

Perspektiv – Medborgare 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
Delaktiga, nöjda och trygga brukare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentation  
Andel kunder med aktuell genomförandeplan 
som upprättats med dokumenterad 
medverkan av kund  

 
Mat och måltider  
Upplevelse enligt ÖJ, alternativt egen mätning 
där ÖJ saknas  

 
 

Sammanvägd upplevelse  
Sammanvägt resultat ÖJ respektive Picto-stat. 
Andel enheter med förbättrat resultat jmf 
senaste mätning 
Egen handlingsplan per enhet 
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Hälsosamt liv 
 
 
 
 
 
 
Stöd, vård och omsorg på lika villkor 
 
 
 
 
 
 
Aktiva insatser för hållbar miljö 

 
Andel fysiska aktiviteter av de totala 
aktiviteterna 
 
Andel aktivitet som bedrivs i samverkan med 
andra(org/frivilliga) av de totala 
aktiviteterna 
 
 
Jämställda insatser för kunder  
Alla indikatorer under målet -Delaktiga, nöjda 
och trygga brukare - delas upp på kön, 
resultatet ska vara samma oavsett kön 
 
 
 
Aktiviteter för hållbar miljö 
Andel enheter=enhetschef med aktiviteter för 
hållbar miljö 
 
 
Verksamhetens indikatorer/mått  
Se handlingsplan FUNK 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Se handlingsplan FUNK 
 
 
 
 
 

 

Perspektiv - Utveckling 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
En verksamhet för stöd, vård och omsorg i 
framkant 
 

Ledarkompetens  
Utveckling av ledarskap – metod för 
tillitsbaserad styrning 
 
Kompetens hos medarbetare 
Andelen utbildade  
 
Andel specialistutbildade 
 
 
Evidensbaserade metoder 

 Senior alert 
 Case Mangement (CM) 
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Förbättringsarbete 
Andel enheter=enhetschefer med 
förbättringsarbete 
 
Verksamhetens indikatorer/mått  
Se handlingsplan FUNK 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Se handlingsplan FUNK 
 
 
 

 

Perspektiv- Medarbetare 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
God hälsa och hög arbetstillfredsställelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ökad delaktighet, ökat medskapande och 
ansvarstagande 
 

Sjukfrånvaro 
 
Medabetarenkät 
Indexområde arbetsklimat 
 
Medarbetarindex 
 
 
 
Medabetarenkät 
Hållbart medarbetarengagemang – HME 
 
Ledarskapsindex 
 
Se handlingsplan FUNK 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Se handlingsplan FUNK 
 
 
 

 

Perspektiv - Ekonomi 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
Ekonomisk kontroll Driftbudgetföljsamhet 

 
Kundtid 
Boendestöd 
 
Verksamhetens indikatorer/mått  
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Se handlingsplan FUNK 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Se handlingsplan FUNK 
 
 
 

 

Verksamhetens internbudget 

 2019 2020* 
Vht 500 Administration 11 307 811 6 077 893* 
Vht 516 Träningsboende/boendestöd 2 593 395 2 261 449 
Vht 517 Boendestöd psyk funkhinder 16 287 630 19 301 986 
Vht 530 Gemensam omsorg  559 000 
Vht 539 Arbetsledning biståndshandläggare 18 165 859 22 048 336 
Vht 551 Boende LSS 238 145 741 228 159 719 
Vht 552 Daglig verksamhet 62 000 203 55 081 467 
Vht 553 Personlig Assistans 121 302 530 126 441 373 
Vht 554 Övrig insatser LSS 32 671 788 31 610 963 
Vht 555 Nattpatrull LSS 1 234 926 1 307 961 
Vht 556 Barnboende 4 898 000 6 577 110 
Vht 557Boendestöd LSS  1 458 314 
Vht 567 Sysselsättning psyk funkhind 2 124 990 1 995 239 
Vht 569 Övr förebyggande verksamhet 3 798 008 3 907 107 
Vht 612 Anställda med anställningsstöd 3 242 805 3 142 677 
   
   
   
Total:  517 773 687 509 930 594 
   

*Inför 2020 har hyrorna flyttats från budgeten. Vht 500 VC har flyttats till ansvar 8500.  

 


