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1. Sammanfattning 

  

Syftet med enhetsundersökning LSS är att erbjuda stöd till kommunerna och stimulera till 

kunskaps- och verksamhetsutveckling på lokal nivå för att på så sätt bidra till 

verksamhetsutveckling som kommer brukarna till gagn. Enhetsundersökningar LSS 2019 visar oss 

att det finns ett par förbättringsområden i kommunen för verksamheterna att jobba vidare med, men 

den visar oss också att verksamheterna inom kommunen håller en hög kvalitetsnivå i jämförelse 

både till länet och riket. Det är få förbättringsområden som har identifierats och dessa måste tolkas 

utifrån brukarnas behov och de förutsättningar verksamheterna har enligt kommunens krav. 

  
Det går att se utveckling inom flera områden men även resultatsänkning i jämförelse med förra 

året. Det har skett utveckling gällande individuella kompetensutvecklingsplaner, men viss sänkning 

av samlade kompetensutvecklingsplaner för boendeverksamheterna. För dagliga verksamheter har 

det exempelvis skett en resultatsänkning vad gäller rutiner för identifiering av missbruk i 

jämförelse med förra året.  

 

Sammanfattning på enhetsundersökningen har återkopplats till utförarna som ansvarar för att 

upprätta åtgärdsplaner, utifrån sina resultat på enhetsnivå, med målsättning att öka och 

kvalitetssäkra verksamheterna ytterligare till nästa år.  
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2. Bakgrund 

Resultatet bygger på uppgifter som lämnats från verksamheter i landet som ger insatserna bostad 

med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS. Uppgifterna samlas i öppna jämförelser som gör det möjligt att 

jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige. 

 

Målet med öppna jämförelser är att belysa viktiga kvalitetsaspekter som syftar till att vara ett stöd 

för verksamhetsutveckling på lokal nivå inom socialtjänsten, där verksamhetförbättringarna ska 

komma brukaren till gagn.  

 

Öppna jämförelser är ett av flera sätt att belysa förutsättningar för god kvalitet. Resultaten behöver 

därför tolkas utifrån lokala förutsättningar och kompletteras med andra underlag för att få en mer 

heltäckande bild av de faktiska förhållandena. 

 

Undersökningen är en totalundersökning. Samtliga enheter som tillhör socialnämndens 

ansvarsområde ingår i undersökningen.  

 

Svarsfrekvensen för Falkenbergs kommun ligger på 63 % för bostad med särskild service och 95 % 

för daglig verksamheter. 

 

3. Resultat 

Nedan redovisas resultat på kommunnivå i jämförelse med länet och riket. Under punkt 3.1 

redovisas resultat för bostad med särskild service och under 3.2 resultat för daglig verksamhet. 

3.1. Bostad med särskild service 

Bostad med 
särskild 
service 

Aktuell 
Genomförandeplan

, (GP). 

Andel personer 

med 
dokumentation 

om delaktighet i 

GP. 

Andel 

personer med 
individuellt 

utformade 

mål i GP. 

Gemensamma 
möten minst 

1ggr/mån. 

Enskildas 

uppfattning används 

för att utveckla 
verksamheten 

Aktuell rutin 

för att 
säkerställa 

tillgång till 

HSL. 

Aktuella 

rutiner för 
samverkan 

kring 

hjälpmedel. 

Falkenberg 
2019 100 100 100 92 58 100 100 

Falkenberg 
2018 100 84 99 100 73 100 100 

                

Länet 2019 88 82 92 50 75 96 89 

Länet 2018 95 90 95 50 81 93 80 

                

Riket 2019 94 88 91 48 64 80 66 

Riket 2018 95 88 90 48 62 75 61 

 

 
En genomförandeplan syftar till att skapa en tydlig struktur för genomförande och uppföljning av 

en beslutad insats. Årets resultat visar att samtliga brukare har en individuellt utformad 
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genomförandeplan där brukaren getts möjlighet att vara delaktig och individuella mål kunnat 

upprättas. Brukare ska ges möjlighet utifrån egen förmåga att kunna påverka och utöva inflytande 

på både individnivå och verksamhetsnivå. Däremot ska flexibilitet kunna finnas och anpassas efter 

brukarens behov och önskemål. När det gäller påverkansmöjlighet på verksamhetsnivå så har 

verksamheterna ett arbetssätt där brukare har möjlighet till gemensamma möten 1ggr/mån, däremot 

finns det verksamheter där brukaren inte kan delta i grupp och då sker samverkan på individnivå. 

 

Falkenbergs kommun är med och genomför brukarundersökningar LSS i samarbete med SKL. Det 

är en stor andel av brukarna som inte har förmågan att delta i brukarundersökning, följden av det 

blir att en del av verksamheterna saknar brukarundersökningar på gruppnivå för att använda i sin 

verksamhetsutveckling. Om verksamheterna saknar uppgifter på gruppnivå bör 

verksamhetsutveckling därför anpassas utifrån ett arbetssätt på individnivå. Det är ett 

utvecklingsområde som boendeverksamheterna bör fokusera vidare på. 

 

 

Bostad med 

särskild 

service 

Individuell 

kompetens-
utvecklingsplan 

Samlad 

kompetens-
utvecklingsplan 

Kompetens-

utveckling inom 
Alternativ och 

Kompletterande 

Kommunikation 
(AKK). 

Personalen 
har erbjudits 

kontinuerlig 

handledning. 

Rutin för att 
förebygga 

våld eller 

övergrepp. 

Rutin för att 
förebygga 

missbruk av 

läkemedel. 

Rutin för att 

förebygga 
missbruk av 

alkohol eller 
andra 

beroendeframka

llande medel. 

Falkenberg 

2019 

92 75 91 67 92 92 92 

Falkenberg 

2018 

36 93 47 73 87 67 67 

  
       

Länet 2019 78 59 49 32 58 40 36 

Länet 2018 69 58 50 45 54 52 53 

  
       

Riket 2019 67 60 51 44 60 39 38 

Riket 2018 65 57 45 38 67 37 37 

 

Med rätt kompetens ökar förutsättningarna för att personalen ska bidra till insatser av god kvalitet. 

Enligt socialnämndens kvalitetskrav ska samtliga medarbetare ha en individuell 

kompetensutvecklingsplan. Vi kan se en resultathöjning vad gäller individuell 

kompetensutvecklingsplan i jämförelse med förra året. Vad gäller den samlade 

kompetensutvecklingsplanen kan vi se en resultatsänkning. Vad det beror på är inte identifierat och 

anses vara ett förbättringsområde till nästa år. 

 

Det är en hög andel av verksamheter som har haft kompetensutveckling inom AKK. Utförarna 

erbjuder nyanställd och befintlig personal aktuell kompetensutveckling via deras interna 

utbildningsplattform. Personal som inte gått kompetensutveckling inom AKK har aktuell 

kompetens sedan tidigare. Nästan samtliga enheter har rutiner för agerande vid identifierande av 

våld mot brukare och upptäckt om den enskilde är beroende av alkohol/läkemedel. 
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3.2. Daglig verksamhet 

Daglig 

verksamhet 

Aktuell 
Genomförandeplan, 

(GP). 

Andel personer 

med 
dokumentation 

om delaktighet i 

GP. 

Andel personer 

med 
individuellt 

utformade mål i 

GP. 

Gemensamma 
möten minst 

1ggr/mån. 

Enskildas 

uppfattning används 

för att utveckla 
verksamheten 

Falkenberg 2019 98 98 98 55 100 

Falkenberg 2018 96 82 95 74 100 

  
     

Länet 2019 94 89 92 51 82 

Länet 2018 93 88 94 46 81 

  
     

Riket 2019 93 88 90 64 67 

Riket 2018 92 85 89 62 69 

 

Även dagliga verksamheter har hög andel brukare som har aktuella genomförandeplaner. Krav på 

aktuella mätparametrar är alltid 100 %. Orsak till resultatavvikelsen är att nya brukare beviljats 

insats och fått placering på en daglig verksamhet men brukare hade ännu inte kommit till 

verksamheten. Resultat för gemensamma möten minst 1ggr/mån har sjunkit för 2019. Orsak till det 

beror bland annat på att det inom vissa verksamheter finns en del brukare som inte kan samverka i 

grupp, där sker samverkan på individuell nivå istället. På en verksamhet fanns det vid 

undersökningstillfället inte tillräckligt med brukarunderlag för att genomföra gemensamma möten i 

grupp. 

 

 

Daglig 

verksamhet 

Individuell 
kompetens-

utvecklingsplan 

Samlad 
kompetens-

utvecklingsplan 

Kompetens-
utveckling inom 

Alternativ och 

Kompletterande 
Kommunikation 

(AKK). 

Personalen har 

erbjudits 

kontinuerlig 
handledning. 

Rutin för att 
förebygga våld 

eller övergrepp 

Rutin för att 

förebygga 

missbruk av 
läkemedel 

Rutin för att 

förebygga 

missbruk av 
alkohol eller andra 

beroende-

framkallande 
medel. 

Falkenberg 

2019 

100 100 60 25 100 20 20 

Falkenberg 

2018 

95 100 74 5 100 84 84 

                

Länet 2019 89 46 74 35 56 50 46 

Länet 2018 59 41 72 24 37 29 28 

                

Riket 2019 74 53 60 32 54 36 37 

Riket 2018 71 50 53 36 50 32 33 
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Resultatet visar att värden för kompetensutveckling inom arbetsmetoden AKK är lägre än förra 

året. För utförare inom daglig verksamhet ska resultat tolkas utifrån att den personal som inte 

erbjudits kompetensutveckling inom alternativ och kompletterande kommunikation, AKK; redan 

besitter den kompetensen sedan tidigare. Utförarna erbjuder nyanställd och befintlig personal 

aktuell kompetensutveckling via deras interna utbildningsplattform. Handledning till personalen 

erbjuds och tillhandahålls efter behov enligt socialnämndens krav på kompetensutveckling. Att 

erbjuda kontinuerlig handledning utan behov är således inget krav. Resultat för arbetet med att 

upptäcka beroende av läkemedel och alkohol visar att nästan samtliga verksamheter saknar aktuell 

rutin vilket är förvånande då nästan samtliga verksamheter hade aktuell rutin enligt resultat 2018. 

Detta anses vara ett förbättringsområde för aktuella verksamheter till nästa år. 

 

4. Slutsatser 

Resultat för enhetsundersökningar LSS 2019 visar oss att det finns ett par förbättringsområden för 

verksamheterna att jobba vidare med, men den visar oss också att verksamheterna inom kommunen 

håller en hög kvalitetsnivå i jämförelse både till länet och riket. Det är få förbättringsområden som 

har identifierats och dessa måste tolkas utifrån brukarnas behov och de förutsättningar 

verksamheterna har enligt kommunens krav. 

 

De förbättringsområden som identifierats är för boendeverksamheter inom verksamhetsutveckling, 

upprättandet av kompetensplaner samt säkerställande av rutiner för upptäckt av beroende. 

För dagliga verksamheter är förbättringsområde att säkerställa rutiner för upptäckt av beroende 

samt brukarnas möjlighet till gemensamma möten minst 1ggr/mån alternativt enskild samverkan på 

individuellnivå. 

 

Sammanfattning på enhetsundersökningen har återkopplats till utförarna som ansvarar för att 

upprätta åtgärdsplaner, utifrån sina resultat på enhetsnivå, med målsättning att öka och 

kvalitetssäkra verksamheterna ytterligare till nästa år.  

 


