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430 Enhetschef, funktionsstöd 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 430 
De enskilda individerna ska mötas av ett respektfullt och professionellt förhållningssätt. 

Våra boende och arbetstagare ska mötas av kompetens och kunnande hos sin personal. 

 

 

Delmål 

Samverka internt och externt för att 

de enskilda individerna ska erhålla de 

pedagogiska serviceinsatser som krävs 

för att känna sig delaktiga och ha 

inflytande över sin vardagstillvaro. 

 

Aktivitet 

 Pedagogtid har införts på schema och 

pedagogmöten med enhetschef genomförs 

var 6:e vecka.  

                                     

Aktivitetsplan  

Pedagogtid kommer att finnas på schemat 2 tim/v. 

Pedagogmöten äger rum var 6:e vecka. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering på apt. 

 

Uppföljning och utvärdering delår 2020 
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Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 430 
 

Verka för att ge de enskilda individerna trygghet i att journalföring sker på ett formenligt och 

kompetent tillvägagångssätt. 

 

 

 

Delmål 

Öka tryggheten till de enskilda 

individerna genom att enheten 

uppfyller sitt krav på social 

dokumentation och att medarbetarna 

vet hur dokumentationssystemet Viva 

fungerar. 

 

Aktivitet 

Regelbundna möten i den interna 

kvalitetsgruppen för att öka kunskapen i 

Viva och social dokumentation  hos 

medarbetarna. 

 

Aktivitetsplan 

Fortfarande ett förbättringsområde, ännu inte all personal som dokumenterar enligt 

rutin. 

 Utveckling av ändamålsenliga blanketter och relevanta sökord i Viva för att 

förbättra det pedagogiska arbetssättet. En granskningsgrupp är utsedd och har som 

uppgift att vägleda och kontrollera att dokumentation sker enligt utarbetad rutin. 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Kommer att ske enligt checklista och granskningsmall 2 ggr/år 

 Uppföljning och utvärdering delår 2020 
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Box: Möten & upplevelser  

 Ansvar 430 

De enskilda individerna ska uppleva inflytande och kunna påverka sin vardagstillvaro. 

Våra boende och arbetstagare ska ges tillfälle att möta personer från andra kulturer och 

personer med annan erfarenhetsbakgrund. 

 

 

Delmål 

Att öka våra boendes inflytande och 

medbestämmande över sin vardag, 

var och en utifrån sina förutsättningar.  

Att ge individerna möjlighet att delta i 

sex- och samlevnadsgrupp. 

 

Att under ett verksamhetsår ta emot 

minst 1-2 praktikanter från AME, AF 

osv. 
 

Aktivitet 

 Att fortsätta med delaktighetslingor på 

gruppbostäderna.  

Att starta och avsluta en sex- och 

samlevnadsgrupp under året. 

 

 

 

Att erbjuda minst 1-2 praktikanter 

praktikplats inom verksamheten. 

 

Aktivitetsplan 

Minst två delaktighetsslingor ska genomföras under 2020. En sex-och 

samlevnadsgrupp ska genomföras under våren -20. 

 

Planera för praktikperioder inom verksamheten gemensamt med AME, AF m fl. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering sker efter varje avslutad delaktighetsslinga. Utvärdering av gruppen i 

sex- och samlevnad efter avslutad insats. 

 

Utvärdering sker genom uppföljning av genomgången praktik via handledare på 

arbetsstället. 

 

Uppföljning och utvärdering delår 2020 
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Box: Innovation & entreprenörskap

 Ansvar 430 
 

  

 Våra boende och arbetstagare ska ha ett fullgott pedagogiskt stöd i sin vardag baserat på kunskap 

om var och ens behov. 

 

 

Delmål 

De boende i gruppbostäderna och i 

daglig verksamhet ska erbjudas bra 

stöd i vardagen genom att det 

pedagogiska arbetssättet utvecklas i 

och med införandet av nya 

personalkategorier, stödassistenter 

och stödpedagoger. De boende ska 

genom individanpassade scheman bli 

mer självständiga och få bättre 

egenkontroll och inflytande över sin 

vardagstillvaro. 

 

Aktivitet 

Boendemöten på gruppbostäderna 

infördes from årskiftet 18/19. Innebär att 

personalen träffas tillsammans med ssk 

och enhetschef för att utveckla ett 

salutogent arbetssätt, att ändra synsätt 

från vårdande till stödjande. Ett perspektiv 

som ska genomsyra alla insatsområden. 

Inom daglig verksamhet kommer vi att 

fortsätta att utveckla arbetet för att få ut 

personer med funktionsnedsättning i 

sysselsättning/arbete utanför 

hemmabasen. 

Vi kommer gemensamt inom 

gruppbostäderna och daglig verksamhet 

att arbeta med att förbättra hälsan hos vår 

målgrupp genom bättre kost och mer 

motion genom motivationsarbete.  

Vi kommer att fortsätta utveckla arbetet 

med att möjliggöra för de enskilda 

individerna att delta i fritidsaktiviteter. 
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 Aktivitetsplan 

Verktyg för individanpassat bemötande kommer att utformas för varje boende, 

beskrivning av nära rutiner samt aktivitetsschema för varje person. 

Varje enskild person som så önskar kommer att ges möjlighet att delta i någon form 

av fritidsaktivitet antingen via gruppverksamhet eller enskilt. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering kommer att ske på arbetsplatsträffar och genom att 

följa enkätsvaren i uppföljningsenkäter.  

 

Uppföljning och utvärdering delår 2020 

 


