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Verksamhet: Verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionsnedsatta (LSS) samt vissa SoL-insatser 

Ansvar: 852501 och 852601 

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 för LSS vilar på bärande 
principer som är självbestämmande, delaktighet, inflytande, helhetssyn och kontinuitet samt 
allas lika värde. 

Totalt har ca 1000 kunder stöd och service av Funktionsstöd. Verksamheten omfattar ca 75 
enheter (boende, korttid och dagliga verksamheter) förutom de insatser som sker i ordinärt 
boende. 

Funktionsstöd är organiserat i två verksamhetsgrenar med en verksamhetschef för respektive 
område; boende/personlig assistans och socialpsykiatri/daglig verksamhet/barn. Det totala 
antalet tillsvidareanställda medarbetare är ca 850. 
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Omvärldsanalys – utmaningar 2022 
Pandemin kommer förhoppningsvis att trappas ner och därmed inte påverka verksamheten i 
samma utsträckning som under 2020–2021. Vi behöver vara uppmärksamma och beredda på 
snabba omställningar om så krävs. Vi kommer att tillvarata kunskaper utifrån erfarenheter av 
Covid19 och pandemin. Pandemin bidrog bland annat till utveckling av digitala möten/verktyg 
och det ska vi fortsätta använda för att underlätta och effektivisera vårt arbete.   

Personal- och kompetensförsörjning är ett viktigt område med stora utmaningar. Målet är att 
rekrytera och utveckla medarbetarna för att möta kundernas behov och nå verksamhetens mål. 
Funktionsstöds kompetensutvecklingsplan utgår från SOSFS 2014:2, aktuell nationell 
kartläggning gällande kompetens inom LSS-boende och IVOs tillsyn gällande tvångs- och 
begränsningsåtgärder.   

Sedan några år tillbaka ser vi en ökning av komplexiteten i ärende vilket ställer höga krav på 
kompetens och resurser samt 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.  

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra målgrupper och i omställningen 
till god och nära vård uppmärksammas särskilt behovet av att stärka det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet. För att ge stöd för ökad hälsa krävs samarbete, 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 
samtidigt säkerställa tillgänglighet för kunderna och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 
Det finns ständigt behov av nya lokaler för att ersätta icke-ändamålsenliga och/eller äldre 
lokaler samtidigt som det finns 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, tillgänglighet och delaktighet både utifrån kund- och medarbetarperspektivet. Vi 
behöver även ha fokus på att personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan behöva stöd 
för att inte hamna i ett digitalt utanförskap.  

Prioriterade områden 2022 
Ett arbetssätt som utgår från personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg ska 
genomsyra verksamheten. Målsättningen är att ge den enskilde det stöd hen behöver med god 
kvalitet och med hög grad av inflytande och delaktighet. IBIC (individens behov i centrum) och 
aktuella genomförandeplaner med medverkan från kund ligger till grund för våra insatser. En 
förutsättning är ett välfungerande kontaktmannaskap, stark intern och extern samverkan.  
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Förhållningssätt och bemötande ska genomsyras av vår gemensamma värdegrund. Under 2022 
kommer vi att fortsätta arbetet med implementering av: 

- Kristianstads kommuns värdegrund 
- Kristianstads kommuns Bemötandeguide 
- LSS värdegrund 

Förtydligande av chefsuppdraget kommer att fortsätta, dels genom att arbeta i grupp med 
värdegrunden, att prata om olika ledarstilar men också genom individuellt arbete med 
enhetschefernas ledarutveckling.  

Ett prioriterat område är kompetensutveckling för medarbetarna i syfte att möta kundernas 
behov och arbeta enligt evidens med relevanta arbetssätt och metoder. Vi utgår från 
Funktionsstöds handlingsplan för kompetensutveckling med särskilt fokus på alternativ och 
kompletterande kommunikation, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande genom 
internutbildningar i nära samarbete med HSV. Under året kommer vi att ha särskilt fokus på 
metod för implementeringsprocessen.  

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. 
2020 startade YH-utbildningen för stödpedagoger i Kristianstad vilket ökar möjligheterna till 
rekrytering framöver.   

Att arbeta för ökad arbetshälsa och hälsofrämjande arbetsplatser med hög 
arbetstillfredsställelse och minskad sjukfrånvaro är ett fortsatt angeläget område. Vi arbetar 
med omtankesamtal, rehabiliteringsarbete, grupputveckling mm.  

Vi kommer att fortsätta arbete med systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete genom att 
analysera och lära av bland annat avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria, resultaten av 
brukarundersökningar, egenkontroller och verksamhetsuppföljningar. Vi strävar efter en 
förbättrings- och utvecklingsprocess mellan ledningsnivå och enheterna i hela Funktionsstöd för 
att lära av varandra och dela goda exempel.   

Under 2022 genomförs SKRs nationella brukarundersökningar inom servicebostad, 
socialpsykiatrin och personlig assistans. Resultatet analyseras och åtgärder genomförs under 
2023.  

De nationella kvalitetsregistren Senior alert och BPSD registret (Beteendemässiga och Psykiska 
Symptom vid Demens) kommer att införas på utvalda enheter under året. Fortsatt användning 
av Case management (CM), Delaktighetsmodellen och ViP (Våldsförebyggande kurs som stärker 
självkänslan.)  

Vi kommer att ha fortsatt arbete med strategier, processer och rutiner för boende och 
sysselsättning. Det innebär att vi ser över lokalförsörjning, miljöer och kompetensutveckling. 
Målet är att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda rätt boende och rätt sysselsättning 
utifrån kundens behov och önskemål.  
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Under året anställs en utvecklingsledare bl a i syfte att ge stöd till chefer med planering och 
uppföljning av verksamhet. Det innebär också fortsatt arbete och uppföljning av den 
resursmätningsmetod som påbörjades 2020 för att kvalitetssäkra resursfördelningar utifrån 
kundernas behov.  

En anhörigkonsulent riktad mot området kommer att anställas under året. Syftet är att 
identifiera nuläget samt utarbeta strategier tillsammans med chefer och medarbetare inom 
Omsorgsförvaltningen avseende anhörigas behov och det stöd som de kan erbjudas.   

Vi upplever att marknadsföring är ett prioriterat område för att nå ut till medborgare, kunder 
och övriga intressenter.   

Nya arbetssätt genom digitala verktyg med utgångpunkt från verksamhetens behov ger nya 
möjligheter för både medarbetare och kunder. Funktionsstöds arbetsgrupp för digitalisering tar 
fram en handlingsplan där även förebyggande arbete för att motverka ett digitalt utanförskap 
ingår.   

Verksamhetens planerade arbete utifrån nämndens styrkort 2022: 
Strategisk färdplan 

Nämndens resultatmål Resultatmått 
Hållbarhet 
Ett hållbart arbetssätt skapas genom en 
hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv 
organisation 
 
Trygghet 
Ett respektfullt bemötande ska prägla varje 
möte 
 
 
 
 
 
 
Att kund/anhörig upplever tillit och trygghet 
i varje möte med omsorgsförvaltningen 
 
Attraktivitet 
Att arbeta för hälsosamt och aktivt liv 
(socialt, psykiskt och fysiskt) samt 
förebyggande arbete 
 
Att arbeta för säkra metoder för kundens 
behov, ökad kvalitet 
 
En omsorgsförvaltning i framkant som 
arbetar med innovation 

 
Handlingsplan för ett strategiskt arbete 
 
Medverkan i brukarundersökning 
 
 
Andel enheter som har aktivt arbetat med 
Kristianstad kommuns värdegrund och 
bemötandeguide. 
 
Förslag på ny fråga i MAE: Har du kännedom 
om Kristianstad kommuns värdegrund 
 
 
Brukarundersökningar med komplettering av 
egna verktyg (intervjuer/enkäter) 
 
 
Brukarundersökningar med komplettering av 
egna verktyg (intervjuer/enkäter) 
 
 
Handlingsplan för att kvalitetssäkra befintliga 
metoder 
 
Plan för innovationsarbete 
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Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Se handlingsplan Funk 
 

 

Medarbetarmål 

Nämndens resultatmål  Resultatmått 
 
Attraktiv arbetsgivare med stolta och 
engagerade medarbetare 
 
 
 
 
Tillitsbaserad ledning 

 
Medarbetarenkät 2022: 
 – Rekommendations-vilja eNPS 
 – Ledarskapsindex 
 – Hållbart medarbetar-engagemang (HME) 
 
 
Fortsatt utveckling av modellen UL 
(utvecklande ledarskap) 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Se handlingsplan Funk 
 

 

Ekonomimål 

 
Nyckeltal för att fastställa utförandet av grunduppdraget 

Ta bort de nyckeltal som inte ingår i ert ansvarsområde (se kolumn: Ansvarig) 
 

Nyckeltal Ansvarig 
Brukarundersökningar 
– Funktionsstöd (Välj resultat som bedöms 
intressanta) 

 
Verksamhetschef FUNK 

Kundtid Verksamhetschef HTJ, FUNK, HSV 
Kontaktman till kund Verksamhetschef HTJ, VOBO, FUNK 
Genomgående väga jämställdhetsparametrar 
(kundperspektiv) för de nyckeltal där det 
finns 

Verksamhetschefer HTJ, HSV, FUNK, VOBO, 
Myndighetschef 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Se handlingsplan Funk 

 

Nämndens resultatmål Resultatmått 
Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret Avvikelse mot budgeterat resultat 

 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Se handlingsplan Funk 
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Verksamhetens internbudget 8525 
 2021 2022 
Intäkter  -55 542 194  -65 266 217 
Personalkostnader 230 009 067 233 746 004 
Övriga kostnader 117 651 127 121 790 879 
Nettokostnader 292 118 000 290 270 666 
   
   
   
   

 

Verksamhetens internbudget 8526 

 2021 2022 
Intäkter    -9 948 000    -8 580 864 
Personalkostnader 210 246 268 219 546 579 
Övriga kostnader    36 287 967   36 746 992 
Nettokostnader 236 586 235 247 712 707 
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