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FUNKTIONSHINDER

VERKSAMHET

Funktionshinderverksamheten är indelad i två huvudsakliga områden, 
funktionshinder/LSS och socialpsykiatri. Verksamheten omfattar 
såväl myndighetsutövning som verkställande av myndighetsbeslut.
 Omsorgsnämnden antog under 2016 riktlinjer för individuellt stöd 
för personer med funktionsnedsättning inom LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen). För 
att ytterligare stärka rättssäkerhet och kvalitet har ut-
veckling av social dokumentation varit prioriterat under 
året. Samtlig omvårdnadspersonal förutom personlig 
assistans dokumenterar nu digitalt.
 Under året har de verkställande enheterna fortsatt 
att arbeta med utveckling av digital teknik som 
stöd för att stärka delaktighet och självständig-
het för omsorgstagarna, bland annat genom att 
delta i projekt kring välfärdsteknik. Projektet 
ska också leda fram till ett evidensbaserat 
arbetssätt.

Funktionshinder/LSS 

Under 2016 har antalet personer med insatser 
inom funktionshinderverksamheten varit 
detsamma som under 2015. Däremot har 
omfattningen av insatserna ökat.
 Tre nya ansökningar om bostad med särskild 
service har verkställts under 2016. Två barn i kommunen har insatsen 
bostad med särskild service beviljad. Tre nya ansökningar om daglig 
verksamhet har verkställts under 2016.
 Under året har sammanlagt 16 personer haft insatsen personlig 
assistans och i december är 16 personer beviljade insatsen. Av dessa 
har 13 personer beslut som beviljats av Försäkringskassan och tre 
personer har kommunalt beslut. Sex personer har valt privat assis-
tansanordnare och tio personer har kommunen som utförare. Under 
2016 har det tillkommit en ny brukare inom personlig assistans.
 Generellt sett är upplevelsen att omvårdnadsbehovet fortsätter 
att bli allt mer omfattande för allt fler individer som får insatser inom 

funktionshinderverksamheterna. En ökande grupp av äldre med 
funktionsnedsättningar behöver utökade insatser både i sitt hem och 
inom daglig verksamhet. Personer som har både neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och samsjuklighet ökar. Detta ställer krav på 
specialistkompetens i arbetsmetoder, bemötande och i utformandet 
av det stöd som ges.

Socialpsykiatri

Under 2016 har antalet personer med insatser inom socialpsykiatrin 
varit något fler än 2015, men boendeplaceringarna har minskat något 
jämfört med året innan.

FRAMTID

Under 2017 kommer en genomlysning av funktionshinderverk-
samheten att utföras med syfte att analysera de senaste årens 

kraftiga kostnadsutveckling. Analysen ska utmynna i en 
handlingsplan med åtgärder. Arbetet med att ta fram bo-

städer med särskild service kommer att fortsätta, såväl 
för barn som för vuxna. Ett boende för barn kommer 

att starta under året och boendebehovet för vuxna 
kommer att bevakas via boendeplanen. Daglig 
verksamhet har behov av att samlokalisera verk-
samheterna i en mer ändamålsenligt lokal för att 

kunna utnyttja personalresurserna mer effektivt. 
 Förändringar i bestämmelser kring den statliga assistansersättning-
en kan komma att påverka kommunens kostnader inom funktionshin-
derverksamheten. 
 Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistanser-
sättningen och delar av lagstiftningen inom funktionshinderområdet. 
Resultatet av denna ska senast redovisas i oktober 2018. 
 Under 2017 och framåt kommer verksamheterna inom funk-
tionshinder fortsätta arbetet att nå de övergripande målen och 
sådana aktiviteter som förväntas öka måluppfyllelsen kommer 
att prioriteras. Personlig assistans ska börja dokumentera digitalt i 
verksamhets systemet.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Funktionshinderverksamheten arbetar med stödinsatser till personer 
med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. 

Funktionshinderverksamheten har också ett organisatoriskt ansvar 
för en förvaltningsgemensam bemanningsenhet med uppdrag att stötta 

förvaltningen med korttidsrekrytering av omvårdnadspersonal.

FUNKTIONSHINDER



KVALITETSGARANTIER

Bemötande: Den enskilde får ett individuellt 
och respektfullt bemötande. Målet uppfyllt.

Tydlig information: Den enskilde får vid 
insatsens början tydlig information om de 
kvalitetsgarantier som gäller för insatsen.  
Målet uppfyllt.

Bostad med särskild service: Biståndsbeslut 
gällande bostad med särskild service ska 
verkställas inom sex månader. Målet uppfyllt.

Daglig verksamhet: Biståndsbeslut gällande 
daglig verksamhet ska verkställas inom tre 
månader. Målet uppfyllt.

Korttidsvistelse: Biståndsbeslut gällande 
korttidsvistelse ska verkställas inom en månad. 
Målet uppfyllt.

Boendestöd: Biståndsbeslut gällande boende-
stöd ska verkställas inom 14 dagar efter beslut. 
Målet delvis uppfyllt.

NETTOKOSTNAD (tkr)

Nettokostnaderna har ökat med 15 procent i 
förhållande till 2015 vilket till störst del beror på 
ökat behov avseende köp av plats inom LSS.

KÖP AV PLATS LSS (tkr)

Nettokostnaderna för köp av plats LSS, 
inklusive kostnad för elevhem.
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MÅLSÄTTNING

Verksamheten ska präglas av den enskildes självbestämman-
de och bygga på individuella behov. Den enskilde ska kunna 
leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv. Särskilt 
engagemang ägnas åt barns behov.

MÅLUPPFYLLELSE

Målsättningen att verksamheten ska präglas av den enskildes 
självbestämmande och bygga på individuella behov, samt att 
den enskilde ska kunna leva ett tryggt samhällsintegrerat och 
självständigt liv kan anses som uppfyllt i hög grad. I brukar-
undersökningar uppger de allra flesta att de trivs gott i sitt 
boende eller på sin arbetsplats. För daglig verksamhet har 
värdet ökat till 97 procents nöjdhet, för boende har värdet dock 
minskat något till 87 procent. Verksamheten har lyckats för-
bättra index för serviceutbud i mätningen ”Kommunens kvalitet 
i korthet” främst genom att fler lägenheter nu har tillgång till 
internetuppkoppling. 
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PERSONALKOSTNADER
Procentuell ökning av personalkost-
nader i jämförelse med 2015.

KORTTIDSBOENDE
Antal personer korttidsboende 
inklusive sålda platser
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PERSONLIG ASSISTANS
Antal utförda timmar inom personlig assistans 
med kommunen som utförare har minskat i 
samband med att ett ärende har övergått till en 
annan insats.

KVALITETSASPEKTER INOM LSS 
GRUPP- OCH SERVICEBOENDEN
Ett resultat av ett antal delnyckeltal i 
sammanställningen kommunens kvali-
tet i korthet, max värde 100.

RESPEKTFULLT BEMÖTANDE
I årets brukarenkät var den 
genomsnittliga svarsnivån an-
gående respektfullt bemötande 
94 procent, vilket indikerar att 
kvalitetsgarantin är i hög grad 
uppfylld.

TEKNIKSATSNING
I kommunens korttidsboende ägnas 
stort engagemang åt barns behov 
och under året har en särskild tek-
niksatsning gjorts med förtydligande 
kommunikation via surfplattor. 
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