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Bakgrund och avgränsningar 
Nuvarande LSS plan gällde till 2016. Under 2016 startade arbetet med att ta fram en ny plan. Arbetet 

har präglats av en hög brukarmedverkan genom att vi under framtagandet har använt många olika 

sätt att få fram tankar och idéer om funktionsnedsättning och framtid. Det har varit dialogcaféer, 

tematräffar på biblioteket, enskilda intervjuer, besök i verksamhet mm. Olika personalgrupper har 

haft fokuserade arbetsdagar. Vi var med på IT/teknikmässan som socialförvaltningen anordnade på 

Skeppet. 

Styrgruppen för planarbetet har bestått av avdelningschef samt enhetschefer för LSS och socialpsyki-

atrin, avdelningschef och omsorgshandläggare på Handläggarenheten. Ledord för arbetet har varit 

att planen ska vara utmanande, framåtsyftande och innovativ. De teman som främst varit i fokus 

under arbetet med planen har varit: 

• Omvärlden – omvärldsbevakning, samhälle och tillgänglighet 

• Inflytande och delaktighet – livsvillkor, personlig integritet, relationer, kreativitet, genus och 

förhållandet kollektiv/individ 

• Insatserna – boende, sysselsättning, fritid 

• Hjälpmedel och teknikutveckling 

• Anhörigperspektiv 

• Samordning 

• Personal – fortbildning 

Planen tar upp socialnämndens ansvarsområde vad gäller att erbjuda stöd till personer med fysisk, 

psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Det finns en medvetenhet i planen 

att, för att säkerställa ett kvalitativt stöd, behövs samverkan och förståelse för andra aktörer, förvalt-

ningar, myndigheter och organisationer mm.  

Planen startar med en beskrivning av de nationella förutsättningar som råder idag. På nationell nivå 

ligger förslag om ny funktionshinderpolitik som ännu inte är beslutad, en utredning om översyn av 

LSS-insatserna och personlig assistans pågår. Detta kommer att få konsekvenser för socialnämnden, 

men det är svårt att idag ta hänsyn till det mer konkret. 

Den andra delen i planen är en kort beskrivning av hur det ser ut idag och sista delen är den viktig-

aste, vad som kommer vara i fokus i framtiden. 

Nationella förutsättningar 
Funktionshinderpolitik 
Regeringen beslutade i mars 2007 att underteckna FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Konventionen, med tillhörande protokoll, trädde i kraft i januari 2009. Tidi-

gare regering presenterade en strategi för funktionshinderpolitiken 2011–2016 där funktionshinder-

politiken är baserad på konventionen. Vad gäller socialnämndens områden innehåller strategin om-

råden som vi idag känner igen och som helt eller delvis är en del av verksamheten. Exempel är ut-

veckling av öppna jämförelser, evidensbaserad praktik, ny patientlagstiftning, barns inflytande i 

arbetet med genomförandeplaner och stöd till anhöriga.  
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Myndigheten för delaktighet genomförde 2015 en samlad uppföljning av funktionshinderpolitiken 

med rubriken – Hur är läget? Dessutom genomfördes 2016 en Utvärdering och analys av funktions-

hinderpolitiken 2011–2016. Det man konstaterar är bl. a: 

• Färre personer med funktionsnedsättning är yrkesarbetande jämfört med övrig befolkning 

• Grupper med svag ställning på arbetsmarknaden hamnar allt längre från möjligheten till 

osubventionerat arbete 

• Det har skett en ökad tillströmning till daglig verksamhet 

• Fler män än kvinnor får stöd enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Skillnaderna är störst vad gäller barn och unga 

• Kompetensutveckling behövs bland personal 

• Den upplevda folkhälsan är sämre hos personer med funktionsnedsättning jämfört med 

övrig befolkning 

• Olikheter i levnadsvanor. Personer med funktionsnedsättning har i högre grad ohälsosamma 

vanor som rökning, ohälsosamma matvanor, bristande social delaktighet och upplever större 

utsatthet 

• Föräldrar till barn med funktionsnedsättning skattar den egna hälsan och sitt välmående 

sämre och upplever att de saknar praktiskt stöd i högre utsträckning än andra föräldrar 

Myndigheten för delaktighet har 2016, utifrån ett regeringsuppdrag, tagit fram skriften En funktions-

hinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle – förslag på struktur för genomförande, uppföljning 

och inriktning inom funktionshinderområdet. 

I den föreslår de reviderade nationella mål och inriktningar för funktionshinderpolitiken 2017–2025, 

nämligen: 

• Att med universell utformning göra rätt från början 

• Att identifiera och åtgärda brister i efterhand 

• Att med stöd och lösningar kopplat till individen stärka delaktigheten, samt 

• Att motverka all form av diskriminering 

Den avgörande utgångspunkten i funktionshinderpolitiken ska vara integrering inom samhällets alla 

områden och man beskriver 11 prioriterade områden: 

• Arbete och försörjning 

• Utbildning 

• Transport 

• Byggd miljö och samhällsplanering 

• It, innovation och teknikutveckling 

• Hälsa 

• Social välfärd 

• Kultur, idrott och fritid 

• Konsument 

• Demokrati 

• Rättsväsende 

Beslut om ny funktionshinderspolitik ska fattas under nästa år. Konventionen om rättigheter för per-

soner med funktionsnedsättning, liksom de rekommendationer som kommittén för rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning lämnar är utgångspunkter för regeringens funktionshinderspoli-

tik. 
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Lägesrapport 2017 
I socialstyrelsens lägesrapport 2017 om Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning 

sammanfattas: 

• Delaktigheten ökar och fler personer upplever att de har större inflytande över insatsens 

genomförande. Även andelen personer som upplever delaktighet vid förskrivning av hjälp-

medel är hög 

• Myndighetsutövningen får både ris och ros. Många är nöjda med handläggningen, men det 

förekommer långa handläggningstider och brister i barns delaktighet och rätt till information 

• Det finns brister i uppföljningen av insatserna, då det finns kommuner som inte gör detta.  

• En stor ökning av insatserna boendestöd och daglig verksamhet. En minskning har dock skett 

vad gäller insatser som riktar sig till barn som korttidsvistelse och -tillsyn. Andelen män eller 

pojkar som har insatser är högre (59 %) 

• Kommunerna beviljar fler timmar personlig assistans 

• Personer med funktionsnedsättning som är utsatta för våld får sämre stöd 

• Fler asylsökande och nyanlända får stöd från socialtjänstens verksamheter för personer med 

funktionsnedsättning 

Översyn av LSS och assistansersättningen  
Regeringen beslutade i maj 2016 att en särskild utredare skulle se över assistansersättningen och 

delar av LSS. Syftet med uppdraget var att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling av insat-

sen personlig assistans och få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. Utredningen beräknas 

avsluta sitt arbete senast den 1 oktober 2018. 

Socialförvaltningens ledningsgrupp träffade i samband med Socialchefsdagarna 2016 utredaren 

Désirée Pethrus och sekreterare Anders Viklund. Vi hade en intressant diskussion och diskuterade 

främst insatserna i LSS i förhållande till SoL (socialtjänstlagen). Utredningen hade precis startat och 

inga egentliga erfarenheter från utredningen redovisades. 

I media har främst översynen av assistansersättningen varit i fokus. Detta också med anledningen av 

regeringens regleringsbrev 2016 (med förtydligande 2017) om den ökande timutvecklingen. Även ett 

antal prejudicerande domar om assistansersättning har diskuterats i media och kring detta har för-

säkringskassan och socialstyrelsen fått i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys. 

De uppdrag som beskrivs i kommittédirektivet och som är angelägna för socialnämndens verksam-

het är: 

• Insatserna inom LSS behöver moderniseras, göras mer ändamålsenliga och ses över. Förstärkt 

kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar 

• Insatser som kan utgöra alternativ till personlig assistans måste utvecklas. Förslag om vilka nya 

insatser som lagen skulle behöva kompletteras med, hur insatserna kan kombineras bättre 

• Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun 

• Bedömningskriteriet goda levnadsvillkor. Bedömningen av rätt till och omfattning av insatser ska 

göras mer träffsäker, tydlig och rättssäker 

• Översyn av personkretsbestämmelsen. Förslag ska lämnas till ny och mer ändamålsenlig person-

kretsindelning 

• Hur hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande kan komplettera 

samt öka kvaliteten i stödet som ges till personer med funktionsnedsättning 

• Skillnaden i stödet mellan pojkar och flickor/kvinnor och män 
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Hjälpmedelsutredningen 
I december 2015 beslutades om en utredning om tillgången till och användningen av hjälpmedel. 

Syftet är att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och regelverk samt att se 

över frågan om nationell reglering och ett samlat huvudmannaskap. Uppdraget ska redovisas senast 

den 28 februari 2017. Förlängts till maj 2017. 
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Utgångsläge idag 
Nuvarande plan 
Kommunfullmäktige fastställde 2007-11-26 tidigare LSS-plan. Planen fokuserade bl. a på möjligheten 

för den enskilde att kunna byta boende under en livscykel. Idén om trapphusboende introducerades 

och inrättades senare på Bruksområdet. I planen identifierades att personal behövde få kompetens-

utveckling kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt hur personalen skulle kunna ha ett 

coachande förhållningssätt. Behov av att personer som bodde i bostad med särskild service skulle få 

tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter lyftes fram liksom att verksamheten som riktar sig till barn 

och unga (korttidstillsyn och -vistelse) skulle anpassas till personer med neuropsykiatrisk funktions-

nedsättning. Enskilda och anhöriga skulle ges större möjligheter att ha synpunkter på kvaliteten. 

Organisation och ledarskap behövde förändras och ett ekonomiskt styrsystem som ledde till en tydli-

gare koppling mellan insatsbeslut och resurser skulle införas. 

Tjänstegarantier 
Socialnämnden fattade 2010-12-17 beslut om tjänstegarantier inom LSS. Garantierna har följts upp 

av handläggarenheten. Garantierna är: 

   

Alla insatser inom 
LSS 

Bemötande Vi lovar att du ska möta personal som ger dig ett gott be-
mötande och som respekterar ditt självbestämmande 
och din integritet. Du ska ges möjlighet att påverka ut-
formningen av dina insatser 

Daglig verksam-
het 

 Vi lovar att vi ska sträva efter att alla som har beslut om 
daglig verksamhet ska ges möjlighet att pröva sin för-
måga mot den öppna arbetsmarknaden 

Gruppbostad Kontaktpersonal  Vi lovar att kontaktpersonal ska utses för dig vars uppgif-
ter är att skapa kontakt, stödja och vägleda dig i plane-
ringen av dina insatser. Kontaktpersonalen har ansvaret 
för att genomförandeplanen är aktuell utifrån dina öns-
kemål och att hjälpa dig att framföra synpunkter och 
klagomål 

 Fritidsverksamhet Du ska erbjudas två aktiviteter i veckan. Detta ska göras 
genom att du tillsammans med din kontaktpersonal gör 
en gemensam planering. Aktiviteterna kan vara i eller 
utanför ditt boende utifrån dina önskemål 

Personlig 
assistans 

 Vi lovar att i samråd med dig utse dina personliga 
assistenter. Om du efter assistenternas provtjänstgöring 
inte är nöjd med dina assistenter har du rätt att byta. 

Ledsagarservice/ 
avlösare 

 Vi lovar att i samråd med dig utse en ledsagare. Om du 
inte är nöjd med din ledsagare, har du rätt att byta 

Kontaktperson  Vi lovar att i samråd med dig utse en kontaktperson. Om 
du inte är nöjd med din kontaktperson har du rätt att 
byta. 

Tjänstegarantierna infördes innan socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för systematiskt kvali-

tetsarbete” samt innan den uppdaterande föreskriften ”Handläggning och dokumentation” kom ut. 

Föreskrifterna, socialnämndens eget ledningssystem samt den metodik som nu används ersätter till 

stor del garantierna, särskilt vad gäller att säkerställa en hög kvalitativ nivå på insatserna. Införandet 

av IBIC medför dessutom ett ytterligare förstärkt individuellt perspektiv.  
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Handläggning och verksamheter idag 
De senaste 5 åren har LSS-verksamheten och också socialpsykiatrin arbetat mycket medvetet med 

ett individuellt förhållningssätt. Dokumentation och genomförandeplaner är ett aktivt verktyg för att 

säkerställa detta. Kontaktpersonalsamtal har införts. Verksamheten har fokuserat på kunskaps-

byggande och metodutveckling. Ett nära ledarskap ger förutsättningar för ett pågående förändrings- 

och förbättringsarbete. Detta arbete har gett gott resultat. I senaste öppna jämförelser fick LSS-verk-

samheten högsta betyg på kvalitet i verksamheten. Handläggarenheten har tillsammans med verk-

samheten arbetat fram gemensamma metoder för att öka den enskildes förståelse och delaktighet i 

uppföljningen av sina insatser. 

Handläggning 
Handläggningen vad gäller personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning som 

ansöker om insatser enligt LSS eller SoL (socialtjänstlagen) handläggs av omsorgshandläggare på 

handläggarenheten.  

Skillnader i lagstiftningen gör att handläggningen för LSS respektive SoL är olika. För att få insatser 

enligt LSS måste först en s.k. personkretsbedömning göras – att personen tillhör någon av de tre per-

sonkretstillhörigheterna som beskrivs i LSS. En utredning görs efter ansökan, beslut fattas och en 

person beviljas insats. Ett uppdrag skrivs till utförarorganisationen. 

Inom hela LSS/socialpsykiatrin och Vård och omsorg kommer IBIC (Individens behov i centrum) att 

införas. Detta är en metodik för utredning och genomförande som tydligare fokuserar på att kart-

lägga den enskildes behov under utredningstiden och att insatserna sedan ska utformas och följas 

upp efter det.  

Socialpsykiatri 
Socialpsykiatrins insatser vänder sig till personer som enligt gällande regler tillhör psykiatrireformens 

(1995) målgrupp. De insatser som beviljas är boendestöd och särskilt boendestöd (Kompassen) samt 

sysselsättning. Insatserna ges med stöd av SoL. 

Socialpsykiatrin arbetar med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt. Grunden är att verksam-

heten ska förmedla hopp om framtiden och tro på självständighet med så lite stöd som möjligt. 

Grunden i personalens kontaktmannaskap är CM (Case management Strength model) i vilket kon-

taktmannen har ett utökat ansvar och uppdrag för arbetet med den enskilde. Det är den enskildes 

styrkor som är i fokus.  

Parallellt med denna plan tas en strategi och handlingsplan fram för samordning av stöd och insatser 

för personer inom socialpsykiatrisk verksamhet i sydöstra Skåne för perioden 2016–2018. Strategin 

riktar in sig på personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning och deras behov av samordning 

av sitt stöd och sina insatser. Målsättningen i strategin är att öka samordning, brukarinflytande, 

sysselsättning samt att minska risken för förtidig död. 

De viktigaste medel och redskap som ska användas i detta arbete är: 

• Kompetensutveckling hos personal. Medarbetare ska ha Case Management-utbildning (CM) 

samt tilläggsutbildning kring återhämtning och bemötande, motiverande samtal, delat 

beslutsfattarskap och samordnad individuell plan (SIP) 

• Utbildning till enskilda avseende återhämtning, delat beslutsfattareskap, SIP och psykiatriska 

sjukdomar och dess behandling. 

• Kartläggning av målgrupper och deras behov samt ökad uppföljning kring vissa indikatorer. 
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Boende med särskild service för vuxna 
Idag finns fyra gruppbostäder och tre servicebostäder i kommunen. Skillnaden mellan gruppbostad 

och servicebostad är behovet av tillgång till eller möjlighet att själv kalla på hjälp av personal. Grupp-

bostäder är vanligen byggda med egna lägenheter runt gemensamhetsutrymmen. Servicebostäder 

är egna lägenheter med tillgång till en gemensamhetslägenhet vid vissa tider. De gruppboenden som 

finns i kommunen är Betgatan, Kvarngatan, Oxelgatan och Stibyborg. De servicebostäder som finns 

är Bruket 5 respektive 9 och Vildrosen. 

I tidigare plan framgår att när problematiken som hör till åldrande tar över motiveras den enskilde 

till att flytta till särskilt boende. Detta har fungerat väl för det mesta. Det är den enskilde som 

bestämmer själv om det är aktuellt med flytt till särskilt boende. Syftet har varit att det på särskilt 

boende finns den kompetens som är bäst på att ge den omvårdnad den enskilde då utifrån ålder är i 

behov av. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att inrätta ett särskilt gruppboende för äldre med funktions-

nedsättning där insatserna skulle kunna anpassas både utifrån funktionsnedsättning och åldrande. 

Detta skulle dock också innebära en flytt för den enskilde. 

Idag bor 5 personer över 60 år på våra boenden. Under perioden som denna plan finns det därför 

inte behov av att ta ställning till om att inrätta ett särskilt gruppboende utifrån ålder och funktions-

nedsättning. Det är ändå viktigt att uppmärksamma frågan redan nu och vara medveten om att 

nämnden inför nästa planperiod sannolikt kommer att behöva ta ställning till frågan. Vid omvärlds-

bevakning framgår att det pågår forskning inom området, bl. a på Lunds universitet.  

Daglig verksamhet 
I dag erbjuds daglig verksamhet i tio olika verksamheter: Farmen, Aktivitetshuset/Drama och musik, 

Vaktmästeriet/Möbelförrådet, Hantverksboden, Café Valfisken, SICA/Snickeri, Företagsgrupper, 

Mediaproduktion, VIP-samtalsgrupp och utflyttad verksamhet på ca 20 olika företag och arbets-

platser. I daglig verksamhet finns två arbetsterapeuter/pedagoger vars arbetsuppgift är att kartlägga 

hur deltagarnas fysiska, kognitiva och intellektuella funktioner bevaras och förbättras genom akti-

vitet. En kvalitetshöjning i det dagliga arbetet i hela verksamheten. De är en flyttbar resurs och gör 

sina bedömningar där det finns speciella behov. 

Arbetskonsulent, pedagoger och arbetshandledare arbetar över gränserna och ger nya infallsvinklar, 

perspektiv och kollegiestöd i det dagliga arbetet. Fördjupade kartläggningar av den enskildes önsk-

ningar och behov ger stöd i att utforma individuella arbetsplatser och arbetsuppgifter.  

Om en person har daglig verksamhet och vill och kan pröva praktik på den öppna arbetsmarknaden 

beslutar arbetsförmedling om en gemensam kartläggning, vilket innebär 1–3 gemensamma träffar 

mellan den enskilde, arbetskonsulent från daglig verksamhet, arbetsförmedling och försäkrings-

kassa. Under denna period behåller den enskilde sin insats daglig verksamhet. Om arbets-

förmedlingen sedan bedömer att en person har möjlighet till praktikplats går man in i fasen för-

djupad samverkan.  

Personlig assistans 
I april 2014 fattade socialnämnden beslut om att anta förfrågningsunderlag enligt LOV för personlig 

assistans vilket innebar att personlig assistans konkurrensutsattes. Avtal tecknades med två utförare 

av personlig assistans att utföra insatsen. Sedan dess har båda dessa utförare sagt upp avtalen. De 

allra flesta som har personlig assistans anlitar själv assistansbolag för genomförande av sin insats. I 

dagsläget utför kommunen själva en insats personlig assistans. 
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Korttidsvistelse och -tillsyn 
Korttidstillsyn ges till barn och ungdomar över 12 år efter skoldagens slut samt vid lov. Korttids-

vistelse beviljas ett antal dygn i månaden exempelvis ett par helger i månaden till barn och ung-

domar som behöver stimulans samt utifrån att föräldrar behöver avlastning. Båda verksamheterna 

är lokaliserade till Villan. Korttidsvistelse kan också erbjudas i form av lägervistelse. 

På korttidsvistelsen och korttidstillsynen kan personer träna sociala sammanhang, knyta sociala kon-

takter, ha en aktiv fritid och ett meningsfullt miljöombyte. Ett dialektiskt förhållningssättning genom-

syrar allt arbete och bemötande och personalen använder metoden DBT (Dialektisk beteendeträ-

ning) som är anpassad till målgruppen med utvecklingsstörning. Samtal enligt RePulse-metoden 

används för att den enskilde ska få stöd i att styra sina impulser. Äldre ungdomar kan använda 

träningslägenhet för att inom insatsen korttidsvistelse träna inför eget boende. 

Kontaktperson och ledsagarservice 
Ledsagarservicen ska underlätta för den som vill ta sig till och delta i fritids- och kulturaktiviteter. 

Kontaktpersonen är en medmänniska som kan hjälpa till att bryta social isolering och underlätta för 

den enskilde att leva ett självständigt liv. Det är inga problem för socialförvaltningen att rekrytera 

personer som önskar vara ledsagare eller kontaktpersoner. Ett väl utbyggt nätverk och stöd till både 

den enskilde och kontaktpersonen ger bra förutsättningar. 

Avlösarservice 
Det är få som har insatsen avlösarservice i hemmet. Exempel på när insatsen kan vara aktuell är när 

familjen har små barn och behöver gå på föräldrautbildning eller ägna mer tid till syskon.  

Hemsjukvård och hjälpmedel 
Arbetsterapeut och fysioterapeut inom kommunens LSS-verksamhet har ansvar för habilite-

ring/rehabilitering för personer med funktionsnedsättning och som tillhör någon av personkretsarna 

inom LSS och som bor i gruppbostad och/eller har daglig verksamhet. Arbetsterapeut och fysiotera-

peut har också ansvar för de hjälpmedel som kommunen ansvarar för. 

Kommunens distriktssköterskor ansvarar för hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsätt-

ning och som tillhör någon av personkretsarna inom LSS och som bor i gruppbostäder och/eller har 

daglig verksamhet.   
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Funktionsvariation och framtiden 
Att ha inflytande och vara delaktig 
Under arbetet med planen har ett tema varit inflytande och delaktighet. Enskildas berättelser om 

detta har varit både negativa och positiva. Under tematräffen om inflytande och delaktighet diskute-

rades ordens betydelse.  

• Delaktighet 

• Inflytande 

• Självbestämmande 

Delaktighet kan vara att du endast informeras om 

något, inflytande kan vara att du får vara med och påverka en viss del, självbestämmande är när du 

är autonom.  

Delaktighet är ett vanligt ord för oss i verksamheten att använda och ibland kan det bli slentrian-

mässigt. Det framkommer att det finns behov av att både i handläggning och i verksamheten defini-

era betydelsen av dessa ord i olika typer av skeden och situationer. Det kan vara skillnad vad gäller 

boende – där en person naturligtvis behöver ha självbestämmande mot daglig verksamhet – ett 

arbete där en person inte kan bestämma själv utan där det är en kollektiv miljö, med regleringar om 

vad man kan ha inflytande om.  

Under arbetet blir det tydligt att vi – utan att mena det – kan hämma den enskildes möjlighet till in-

flytande och självbestämmande. Ett exempel som kommer fram är att, när någon erbjuds insatsen 

boende, lämnas en broschyr där det står ”Välkommen till detta boende” där man redan med dessa 

ord egentligen säger att det är vår verksamhet – inte ditt hem. Det kan vara så att vi blir 

”hemmablinda” och utgår från hur vi har organiserat vår verksamhet. 

För att kunna utöva sitt inflytande behövs kunskap och information. Det kan många gånger vara 

svårt att från början av en kontakt med socialtjänsten ha full kontroll över detta. Ett stegvis infly-

tande ges som ett förslag på vad som skulle fungera bra. Det kan vara svårt att veta vad man ska ha 

inflytande om och det kan vara svårt utifrån sin funktionsnedsättning att ta ansvar för sitt inflytande. 

Det är flera saker som ger känslan av att kunna ha inflytande: att det händer något, att omsorgs-

handläggaren och verksamhetens personal har koll på läget, att det finns en planering och att för-

ändringar och anpassningar görs efter en uppföljning.  

I diskussionen om inflytande och delaktighet blev det tydligt att definiera inflytande som generellt 

och individuellt. Att utöva generellt inflytande görs ofta i större sammanhang som i dialogcaféer och 

tematräffar med information och samtal. Ett individuellt inflytande handlar om hur personen själv  

kan vara med och utforma sitt stöd. Här krävs en individuell anpassning från professionella vad gäller 

kommunikationssätt och förståelse för person och funktionsnedsättning.  

 

 

  

”Jag tycker jag har inflytande när jag är 

med och bestämmer när, var och hur vi 

gör uppföljningen.” 
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Tänja gränser 
LSS-verksamheten och socialpsykiatrin i Simrishamn får i dag ofta höga betyg i mätningar vad gäller 

kvalitet som exempelvis öppna jämförelser. I arbetet med planen framkommer att man ofta är nöjd 

med sin insats och hur den utförs. LSS-verksamheten och socialpsykiatrin är verksamheter som har 

ett bra och individuellt bemötande, en god organisation och planering och en vilja att vidareutveckla 

sig vad gäller kunskap och arbetsmetoder. 

LSS-verksamheten och socialpsykiatrin är bra på att vara flexibla och hitta anpassade lösningar för 

personer med funktionsnedsättning. I diskussioner under planen framkommer att andra verksam-

heter och andra delar av samhället kanske inte har den vanan. Under arbetet med planen har vi fått 

höra berättelser om personer som önskat göra fritidsaktiviteter men där det sedan inte riktigt funge-

rar för att aktiviteten eller miljön inte är anpassad. Här har LSS-verksamheten och socialpsykiatrin ett 

viktigt jobb framför sig. Att utifrån sin kunskap erbjuda stöd och vägledning även för andra som vill 

göra sina verksamheter tillgängliga för alla. 

Utifrån de nya föreslagna målen för funktionshinderpolitiken – att samhället är anpassat så att funkt-

ionshinder inte egentligen finns - är det naturligt att ett mer utåtriktat arbete ska ligga på verksam-

hetens ansvar. Särskilt vad gäller ”att med stöd och lösningar kopplat till individen stärka delaktig-

heten”.  

Både handläggarenheten och verksamheten ska: 

• Erbjuda generell kunskap och information om lagstiftning, regler, verksamhet etc. på så 

många olika sätt som möjligt.  

• Erbjuda olika arenor och plattformar för att utöva ett generellt inflytande på 

verksamheten. 

• Utforma handläggningen och verksamheten än mer utifrån individens möjligheter till 

delaktighet, inflytande och självbestämmande och vara medveten om att det ser olika ut. 

Det ska leda till att: 

• Enskilda personer ska uppleva att de får mer kunskap och information om området samt 

vilket stöd som finns att få. 

• Enskilda personer ska uppleva att de kan ha inflytande och vara delaktiga på det sätt de 

vill, kan och som är bra för dem. 

• Enskilda personer ska vara trygga med att de kan vara delaktiga, utöva inflytande och 

bestämma själv när de träffar omsorgshandläggare eller personal. 

Verksamheten ska: 

• Utifrån den enskilde vara en brygga mellan den egna verksamheten och andra arenor i 

samhället 

• Erbjuda sin sakkunskap till andra förvaltningar och organisationer. 

Detta ska leda till att: 

• Det ska vara lättare och kännas tryggare att vara på arenor i samhället när verksamheten 

är med och stödjer. 

• Förvaltningar och organisationer kan fråga efter verksamhetens kunskap. 
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Anhörig 
Under planarbetet har vi haft en tematräff kring att vara anhörig. Vi har även intervjuat flera anhö-

riga om just deras upplever. Det som är slående och tyvärr tråkigt att höra är den kamp som många 

beskriver att de lever med under lång tid. Att utöver att hantera sin familjs situation med ett barn 

eller en maka/make som har en funktionsnedsättning även få hantera olika myndigheters många 

gånger krångliga regler och organisering kring stöd. 

Det är få av de vi träffat som har känt att det funnits stöd i socialförvaltningens anhörigverksamhet 

för just dem. De flesta anhörigföreningar ligger på den västra sidan av Skåne.  

Flera anhöriga beskriver att de önskar en samordning av de utbildningar och informationstillfällen 

som ges av olika instanser, såsom habiliteringen, skolan, socialtjänsten och psykiatrin. Det är svårt 

att ha överblick över vad som finns. Men också få möjligheter att träffa andra i samma situation och 

dela erfarenheter. De önskar också mer enskild information och samordning kring deras närståendes 

situation.  

Flera, särskilt föräldrar, har beskrivit att de upplever att olika myndigheter många gånger hänvisar till 

sekretessen som ett hinder för att samverka/samordna eller inhämta information. Själva upplever de 

anhöriga och deras närstående inte att den egna integriteten skulle vara ett hinder då de hellre 

önskar ett samordnat stöd och en öppenhet från inblandade. 

Anhöriga till barn som blir vuxna upplever många gånger att de naturligtvis känner en oro för hur 

situationen för deras vuxna barn ska bli när de nu ska släppa föräldraskapet och någon annan verk-

samhet ska ta över ansvaret för sin närstående. Man känner oro för att släppa sin roll i ”kampen” 

som man haft. Här är det viktigt att anhöriga kan känna sig trygga med det stöd som deras när-

stående får. Verksamheten har att förhålla sig till en ung vuxen som frigörs från sitt föräldrahem – 

men också anhörigas kamp som varit pågående så länge. 

Stödet till anhöriga bör vara både indirekt och direkt – indirekt genom att man kan lita på att sin när-

stående får det stöd den behöver och att man kan vara trygg med det, och direkt genom att i större 

utsträckning få stöd utifrån sin egen roll och situation. Det kan vara svårt att själv veta vilket stöd 

man behöver, här bör finnas ett mer direkt ansvar från verksamheten att ge förslag och råd. 

Som anhörig gör man också erfarenheter som många gånger inte tas tillvara. Man behöver inte alltid 

som anhörig ha stöd för egen del, utan man kan ge stöd till någon annan. 

Både handläggarenheten och verksamheten tillsammans med socialförvaltningens anhörigstöd 

ska: 

• Erbjuda stöd till anhöriga på olika sätt – genom att samordna information, anordna 

träffar för att inhämta kunskap eller dela med sig av erfarenheter samt för diskussion.  

• I större utsträckning tidigt erbjuda anhöriga enskilt stöd vid tillfällen som kan upplevas 

som svåra. 

Det ska leda till att: 

• Anhöriga kan ta del av information och stöd på olika sätt. 

• Anhöriga upplever att deras situation – som också har betydelse för den enskilde – upp-

märksammas och erkänns. 
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Handläggning/kartläggning – spindel i nätet 
I intervjuer och samtal under planarbetet har det framkommit tankar om att omsorgshandläggaren 

behöver ta större plats och inneha ett större mandat. Många enskilda är beroende av insatser från 

flera myndigheter i samhället och flera delar inom en myndighet. Att själv rodda i alla kontakter och 

veta vad olika instanser har ansvar för känns för många som ett oöverstigligt hinder. Många, både 

enskilda och anhöriga, upplever sig utmattade och trötta på detta. 

När en person via barn- eller vuxenpsykiatrin får en diagnos som kan berättiga till en LSS-insats upp-

lever flera att en tid av ovisshet och otydlighet inleds. Man vet inte vad man kan få stöd med och 

inte heller hur man gör för att få tillgång till det. Detta gäller både barn, men även personer som 

diagnostiseras i vuxen ålder. Mer fokus på kartläggning av den enskildes behov kan förbättras när 

metoden IBIC (individens behov i centrum) införs helt i verksamheten. Det bör också medföra en 

bättre matchning av stödet till den enskilde och uppföljningar garanterar att förändrade behov kart-

läggs igen och leder till att insatserna anpassas. 

I planarbetet uttrycker man önskemål att någon skulle fungera som en spindel i nätet och erbjuda 

information om vilket stöd man kan få och att detta kan samordnas, både individuellt, men också 

samordna utbildningar och informationsmöten. Man behöver, utöver muntlig information, även få 

en bild av vem som är ansvariga för vilket stöd. 

Flera personer har beskrivit att de får berätta sin historia om och om igen. Många har kontakt med 

socialtjänsten under hela sitt liv. Omsorgshandläggare och annan personal byts ut, behov av andra 

insatser finns eller insatser följs upp. Vid dessa tillfällen behöver omsorgshandläggaren har mer 

kännedom om ens historia och att den enskilde eller anhöriga inte ska behöva berätta eller beskriva 

igen. Omsorgshandläggaren själv behöver vara mer aktiv genom att inhämta uppgifter från de som 

känner ens barn eller en själv, exempelvis skola.  

Vissa enskilda personer, men även anhöriga, beskriver en rädsla att stödet ska försvinna eller för-

ändras. Som handläggare är det viktigt att vara medveten om detta och kommunicera handlägg-

ningsprocessen och målsättningen med stödet på ett sätt som känns tryggt för den enskilde.  

 

 

 

Handläggarenheten ska: 

• Fortsätta implementering av IBIC för tydligare kartläggning under utredningsfasen.  

• Säkerställa att omsorgshandläggaren blir en tydligare samordnare i ärenden där det finns 

behov av samordning  

• Ta ett tydligare ansvar för att ge och samordna information och insatser även från andra 

som exempelvis habilitering, psykiatri och andra närliggande kommuner.  

Det ska leda till att: 

• Enskildas behov ges större utrymme under handläggnings-/kartläggningsfasen. 

• Enskilda och anhöriga upplever att någon har ”koll på läget”. 

• Handläggning och insatser samordnas. 
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Undvika glapp 
Vid flera tillfällen under planarbetet har det blivit uppenbart att många upplever ett stort glapp 

mellan insatser som ges till en som barn och sedan som vuxen. Insatser som den enskilde fått som 

barn blir inte längre aktuella och visst stöd försvinner helt. Det finns också andra tillfällen i livet där 

personer har beskrivit att det uppstår glapp, som om den enskilde varit inlagd på psykiatrisk klinik 

och sedan ska få stöd hemma både från kommun och psykiatri, skillnaden i omfattning kan kännas 

för stor. 

Ett exempel som diskuterats i planarbetet är -  att flytta hemifrån. Det blir för många ett stort steg 

och det kan vara svårt att veta vilket typ av boende som är bäst och vilket stöd utöver det som 

behövs. Ett förslag som kom fram var att omsorgshandläggare redan i föräldrahemmet kunde kart-

läggning ens behov utifrån ett scenario att man bodde själv och då kunde se vilka insatser som 

behövs.  

Vårt samhälle, och även vi på socialförvaltningen, är organiserat och reglerat på ett sätt som kan 

upplevas som krångligt och svårt för många. Här återkommer behov som beskrivits ovan om inform-

ation och kunskap och om behov av någon som håller i samordning.  

Men det är främst vi yrkesverksamma som behöver anpassa vårt arbetssätt för att enskilda personer 

ska uppleva dessa glapp så små som möjligt och helst inte alls. Socialnämnden kan erbjuda en del av 

de insatser som en enskild behöver men vi förfogar inte över andra myndigheters insatser. Dock kan 

vår del bli att vara en tydligare samverkanspartner och visa på de glapp som många upplever. 

Ett exempel som kan användas som utgångspunkt för att mer konkret beskriva glappet, är att gå från 

barn till vuxen. För alla innebär detta en stor förändring, man byter från uppväxtfamilj till ett eget 

boende, man går från skola till arbetsliv, man får en större självständighet men också större ansvar. 

För personer som fått stöd från samhället som barn behövs också stöd som vuxen, men annat stöd. 

Utifrån hur samhället är organiserat byts, under en relativt kort tid, stöd och kända personer ut. 

Detta sker samtidigt som den unge och dess familj ska gå igenom sin egen process. 

Utredning och insatser behöver under perioder ges omlott och förberedas i en ökad utsträckning. Till 

vissa delar görs detta idag, handläggarenheten och verksamheten har samtal med ungdomar och 

föräldrar om planerna för framtiden när ungdomen blir vuxen. En kvalitetshöjning i detta är att göra 

det samordnat och i team även med andra samarbetspartners samt för egen del har en tydligare och 

mer förutsägbar struktur för detta. 

Bor hemma  Gruppbostad  
Korttidsvistelse  Fritidsverksamhet   
Föräldrar  God man    
Barnhabilitering  Vuxenhabilitering 
Hjälpmedel  Andra hjälp-

medel 
 

BUP  Vuxenpsykiatrin   
Skola  Daglig verk-

samhet 
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Bor hemma   Gruppbostad 
Korttidsvistelse    Fritidsverksamhet 
Föräldrar     God man 
Barnhabilitering Kartläggningsfas   Vuxenhabilitering 
Hjälpmedel   Andra hjälpmedel 
BUP    Vuxenpsykiatrin 
Skola   Daglig verksam-

het 
 

Ovan bilder illustrerar olika insatser och verksamheter. Det kan vara enkelt för professionen att lotsa 

personen inom sin egen organisation och inom sitt eget ansvarsområde. En utmaning blir att under 

perioder av stora förändringar i enskildas liv förebygga känslan av ett glapp genom ett större indivi-

duellt fokus utifrån den enskildes situation och behov. Att anpassa förändringarna och nya insatser 

och kontakter. För detta krävs samverkan och samordning i flera steg. Förberedelse, planering, 

genomförandeperiod med kartläggning och möjlighet att testa/pröva samt uppföljning. Att tänka på 

i detta arbete är det som beskrivits ovan, kring delaktighet, att det kan finnas behov av att vara del-

aktig på olika sätt och på olika arenor. När en person har många kontakter kan det vara svårt att veta 

vilka uppdrag respektive organisation har och vem som är ens handläggare eller kontaktperson. Det 

är viktigt att samarbetet kring den enskilde är förutsägbart, tydligt och förståeligt för den enskilde 

själv och anhöriga. Konkreta metoder för samverkansformer och möten kan behöva utvecklas.  

 

 

 
  

Både handläggarenheten och verksamheten ska i samverkan med andra: 

• Utveckla samarbets- och samordningsmetoder (team) utifrån den enskildes behov och 

livssituation. 

Det ska leda till att: 

• Att enskilda och anhöriga upplever att stöd förändras successivt utifrån behov och att 

man inte upplever glapp. 
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Vardagsstöd, livsstilsinsats och verksamheten som möjlig-
görare 
I direktiven till utredning om LSS-insatser och assistansersättningen har man identifierat att LSS-in-

satser inte ger ett tillräckligt stöd för personer som bor i eget boende och att LSS-insatserna som ges 

i dag behöver ses över och moderniseras. I arbetet med denna plan har vi sett många exempel och 

fått många förslag vad gäller detta. 

Boende 
Under arbetet med planen har vi haft olika tematräffar. En del har handlat mer om allmänna ämnen, 

men en del mer fokuserat på de insatser som finns idag och vad som skulle behövas i framtiden. Vad 

gäller boende framkommer att boende i framtiden, liksom nu, behöver finnas på olika sätt. Grupp-

bostad, servicebostad, eget boende med stöd. Det som kommer fram är dock att boendet måste an-

passas individuellt. Även om gruppbostad och servicebostad innebär en egen lägenhet som beviljas 

och anpassas utifrån en funktionsnedsättning är det ändå omgivande faktorer som kan påverka den 

enskilde som person. Behov av lugn och tystnad, behov av närhet till kommunikationer och annat. 

Det är viktigt att ta med sådana omständigheter vid beslut om bostad med särskild service men 

också anpassa utförandet av insatsen. 

Boendestöd/Vardagsstöd 
Idag ges insatsen boendestöd enligt socialnämndens regler till personer som tillhör psykiatrirefor-

mens målgrupp. Nationellt ökar insatsen boendestöd och är en vanlig insats som kombineras med 

LSS-insatser, varav den vanligaste kombinationen är boendestöd och daglig verksamhet. Detta visar 

att andra kommuner har fler målgrupper som kan få insatsen boendestöd. Idag kan insatsen utföras 

av antingen socialpsykiatrins boendestöd eller hemtjänsten. Under arbetet med planen framkommer 

att det kan vara svårt, utifrån hur hemtjänsten idag är organiserad, för personalen att växla arbets-

metoder utifrån målgrupp äldre eller personer med funktionsnedsättning.  

2016 genomfördes en brukarrevision i Tomelilla kommun av insatsen boendestöd. Brukarrevisionen 

genomfördes på uppdrag av brukarinflytandesamordnare med ursprung från Samverkansgruppen i 

sydöstra Skåne. Brukarrevision är en granskning av en enhet eller en verksamhet och genomförs av 

personer med egen erfarenhet som mottagare av insatsen boendestöd eller anhöriga.  

Det stöd som man i Tomelilla idag inte fick och som man önskade var:  

• Ekonomiplanering 

• Kontakt med hälso- och sjukvård 

• Information om aktiviteter 

• Genomföra aktiviteter utanför hemmet 

• Kontakt med god man 

• Skapa nya kontakter 

• Genomföra fysiska aktiviteter 

De synpunkterna stämmer väl överens med de synpunkter som kommer från socialpsykiatrin i 

Simrishamn – aktiviteter utanför hemmet, skapa nya kontakter samt i perioder ökad omfattning av 

stödet. 

Många efterfrågar ett vardagsstöd som för den enskilde kan vara olika under olika perioder av livet. 

Det kan vara när man flyttat hemifrån, när man gör praktik på arbetsmarknaden mm. Det har 

”Man kan behöva en ”personlig 

assistent” under perioder.” 
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kommit fram många tydliga exempel på rent praktiskt stöd, att betala räkningar, att ringa och sju-

kanmäla sig på sin praktikplats, som för många personer är avgörande för hur livet fungerar och om 

det inte fungerar kan få stora konsekvenser för den enskilde. 

Det it-/tekniska stöd, som finns idag och som kommer än mer i framtiden, behöver också bli enkelt 

och tillgängligt. Det finns idag ekonomiska och andra hinder som gör att enskilda personer inte får 

tillgång till dessa lösningar. Det kan vara att man inte har råd med en telefon eller att man inte kan 

ha överblick över sin surfpott. En utmaning för verksamheten är att hitta lösningar för att komma 

förbi dessa hinder. En insats i framtiden kan vara att sköta mitt Twitterflöde! 

Livet och fritiden 
Som beskrivits ovan behöver verksamheten vara med och tänja gränser för att personer ska kunna ta 

del av samhällets arenor. För att personer med funktionsnedsättning kan det behövas olika typer av 

stöd och insatser för att våga och känna sig trygg i detta. Det är naturligtvis också olika hur mycket 

man önskar eller vill detta själv. 

För personer som har funktionsnedsättningar som innebär att man har svårigheter kring socialt sam-

spel och i relationer med andra behöver det finnas insatser som innebär ett stöd kring just detta. De 

insatser som man under arbetet beskrivit att man saknar, kan vara stöd i att få och behålla relat-

ioner, att bygga och ingå i nätverk med andra. Det är ett personligt stöd som kan vara svårt att 

definiera som en insats, men där verksamheten mer bör se sig som en möjliggörare. Man kan 

benämna detta som någon typ av livsstilsinsats då det under olika delar av livet ser olika ut. Under 

vissa perioder kan det vara mer viktigt att ha en aktiv fritid, att ha kamrater, medan det i andra kan 

vara att träffa partner, att ha en nära relation eller att ha arbetskompisar. 

Under arbetet har möjligheten till olika fritidssysselsättningar diskuterats. Både i verksamhetens 

egen regi och andras. Synpunkter har kommit att fritidsaktiviteter i verksamhetens egen regi bör 

utgå från personer med liknande funktionsnedsättning, ålder, intresse mm. Simrishamn är en liten 

kommun och det kan vara svårt att ordna aktiviteter som är riktade. Det finns behov av att fortsatt 

och kanske än mer samverka med andra kommuner i SÖSK om man ser behov av aktiviteter riktade 

till personer med en viss funktionsnedsättning eller grupp. Samstämmigt är dock att de initiativ som 

tagits, bl. a med gruppverksamheter på Aktivitetshuset på kvällstid är bra och att verksamheten får 

vara flexibel och fånga upp enskildas eller gruppers förslag till aktiviteter. Verksamheten får också 

utmana sig vad gäller plats och form. Vissa större kommuner har möjlighet att ha en mer gemensam 

lokal – fritidsgård. Dock kan det finnas en risk att tanken på just lokalen blir hämmande och segrege-

rande istället.  

Jobbet och sysselsättningen 
Under arbetet med planen framkommer att många är nöjda med den dagliga verksamheten i kom-

munen. Det finns många olika verksamheter att välja mellan och de anpassas just till den enskilde, 

både vad gäller behov av utmaningar men också mer monotona arbeten. Man upplever att täta upp-

följningar och anpassningen utifrån hur det fungerar gör att det känns bra och ger en trygghet. Det 

som kan utvecklas är möjligheten att arbeta även på andra tider än dagtid samt att det kan vara 

begränsande att daglig verksamhet oftast är belägen i den egna kommunen. Just för att utveckla 

andra typer av arbeten skulle man kunna samordna det med andra kommuner, t ex i SÖSK. 

Det som kommer upp är att det finns en svårighet för personer som ska pröva praktik genom arbets-

förmedlingen. Flera menar att det arbetssätt som socialförvaltningen har skulle implementeras på 

arbetsförmedling. Man upplever även här ett stort glapp, vad gäller trygghet och struktur mellan 

daglig verksamhet och praktikplats på den öppna arbetsmarknaden. Det finns en rädsla för att 
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”släppa” daglig verksamhet. Man upplever också att det finns ett motstånd på arbetsmarknaden att 

inrätta och ha praktikplatser. Samhället har gått emot att kraven på arbetsplatserna har ökat och att 

detta försvårar för personer med funktionsnedsättning att få ett anpassat arbete. Det finns en risk 

att grupper ställs mot varandra. Det finns en önskan att få uppleva de saker som hänger ihop med 

ett inträde på arbetsmarknaden – sin första lön, att känna sig behövd, att man har arbetskamrater, 

att man är del av ett sammanhang. Samstämmigt upplever man att arbetsmarknaden har svårt att se 

de faktiska särskilda förmågor som personer med funktionsnedsättning har och kan tillföra värden 

för en arbetsplats. 

En livsstilsinsats som beskrivs ovan kan också behövas för att knyta kontakter med arbetsgivare. 

Man behöver också möjlighet att under trygga och strukturerade former få pröva strategier för att få 

en praktikplats att fungera. 

Förstärkta insatser i samverkan 
Under 2016 har socialförvaltningen utifrån nämndens mål om samordning kring barn, ungdomar och 

unga vuxna arbetat för att hitta former för förstärkta insatser i samverkan, men även också förstärkt 

utredning i samverkan. Personer som kan behöva stöd både utifrån sin funktionsnedsättning, men 

också en social problematik. Det kan vara barn med krångel i sina familjer, ungdomar i riskzon för 

missbruk samt unga vuxna med missbruk som samtidigt har en funktionsnedsättning. Idag finns 

barn, ungdomar och unga vuxna som får stöd genom LSS-insatser och samtidigt från individ- och 

familjeomsorgen, men där samordningen brister. Ett utvecklingsarbete behövs både vad gäller 

myndighetsutövning – utredning och kartläggning samt metoder i utförandet. 

 

 
  

Både handläggarenheten och verksamheten ska: 

• Initiera förändring av reglerna för att vidga målgruppen vad gäller insatsen boendestöd. 

• Möta behov av ett vardagsstöd och livsstilsstöd samt vid behov initiera förändring av 

reglerna.  

• Utarbeta arbetssätt som ger personer möjligheter att bygga nätverk samt skapa och 

behålla relationer. 

• Vara lyhörd för idéer och intressen samt skapa möjligheter inom och utanför den egna 

verksamheten för personer att ha en aktiv fritid. 

• Se över möjligheten att erbjuda daglig verksamhet även utanför kontorstid eller i 

samverkan med annan kommun. 

Det ska leda till att: 

• Fler personer får möjlighet till insatsen boendestöd 

• Enskilda personer enklare kan få konkret stöd under vissa perioder 

• Enskilda personer får stöd i situationer som kräver socialt samspel 

• Upplevelse av ett mer anpassat och tillgängligt fritidsutbud 

• Möjligheter till ytterligare flexibilitet inom ramen för daglig verksamhet 
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Ekonomiska förutsättningar 
Budget 2017 för LSS-verksamheten och socialpsykiatrin ligger på 91 miljoner kronor. Kommunens 

ersättning för insatser enligt LSS bygger på LSS-utjämningssystem vilket enkelt kan förklaras att ju 

större egen verksamhet kommunen har, desto mindre betalar kommunen till utjämningssystemet. 

Utifrån den ökning vi ser av behov av daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna 

enligt LSS, kommer vi sannolikt att betala mindre till utjämningssystemet.  

Idag betalar socialförvaltningen drygt 7 miljoner kronor för köpt vård. Till allra största del är det för 

personer med behov av boende pga. av psykisk ohälsa (socialpsykiatri). Under planperioden kommer 

socialnämnden behöva ta ställning till om man fortsatt ska köpa vård eller driva ett eget boende. 

Kostnader för ett nytt boende enligt LSS eller för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning 

kostar ca 4,5–5 miljoner kronor. 

Det är svårt att idag överblicka konsekvenserna av förändringar på den nationella nivån. Om reglerna 

för personlig assistans skulle bli mer restriktiva kan det finnas en risk för att insatserna personlig assi-

stans enligt LSS samt bostad med särskild service för vuxna skulle öka. Om insatsen boendestöd 

skulle införas även för LSS borde detta inte bli någon stor skillnad eftersom insatserna idag ändå ges 

väldigt individuellt. 

Insatserna boendestöd enligt SoL samt livsstilsinsatser och vardagsstöd som beskrivs i planen skulle 

kunna medföra en ökad kostnad, men samtidigt skulle sannolikt en del andra insatser minska i om-

fattning. 

 


