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Avslutade och pågående uppdrag
Information från Carina och Ann-Kristin 13.20- 14.30
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• Metodstöd för ökad delaktighet

• Metodstöd för att ge personer med nedsatt 

beslutsförmåga tillgång till stöd och service

• Samordning stöd till familjer som har barn med 

funktionsnedsättning

• Lägesrapporten för personer med funktionsnedsättning

• Översyn av LSS

• Nationella kompetenskrav för undersköterskor



Avslutade och pågående uppdrag
Information från Carina  och Ann-Kristin fortsättning
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• SIM-LSS för lokal kompetensutveckling

• Handboken Bostad med särskild service, revideras nu

• Uppföljning av Barnperspektivets genomslag vid 
tillämpning av LSS

• Personer med funktionsnedsättning i migration

• Webbutbildning MR- flerårigt Regeringsuppdrag 

• Nationell konferens Funktionshinder i tiden 8 och 9 

november 2018

• Stimulansbidrag för hab. ersättning under 2018 –

350 miljoner kr till kommuner utifrån antalet deltagare 

i DV/LSS

• Övriga frågor
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• På arbetsplatsen

• Chefen ansvarar

• Utifrån en arbetsgrupps behov 

• Gemensam kunskapsuppbyggnad

• Visar förändringar

SIM-LSS ett pilotprojekt 

för lokal kompetensutveckling



Bakgrund: Erfarenhet från utbildning LSS-

handläggare 7,5 hp
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• Hälften av handläggarna har deltagit 

• Två tredjedelar har slutfört

• Fysiska föreläsningar och möjligheter till reflektioner 

uppskattas mest  

• Viktigast: kommunikation 

• Varierande erfarenhet försvårat fördjupning och 
erfarenhetsutbyte 

• Oanvänd kunskap - hälften kan förankra

• Chefers stöd saknas



SIMCHILD

Ett flexibelt interaktiv läromedel
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Reflektion - en utmaning i utbildning och 

vidareutbildning av socionomer 

-startade med barnavårdsutredningar

-utvecklat av högskolan i Jönköping

• Kollegialt lärande måste utvecklas

• FoU är en resurs 
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SIM-LSS ska bidra till fördjupade 

kunskaper om
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• funktionsnedsättningar och hur de påverkar

• metoder och arbetssätt för att utreda och bedöma behov 

• verktyg för rättssäker handläggning 

• den allmänna inriktningen i LSS 

• FN:s konventioner om rättigheter 

• kommunikation delaktighet



SIM LSS testperiod 2018
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• Tre kommuner

• Uppföljning

• Utveckling

• Klar att köra 2019?

• Regional förankring
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Vägar till ökad delaktighet
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Rapporten ger stöd för ett systematiskt 

kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån den 

enskildes tillfälle, förmåga och vilja till 

delaktighet. 

Arbetet för ökad delaktighet gäller:

• övergripande uppgifter om information och 

samverkan

• handläggning 

• genomförande och uppföljning av 

individuella insatser



Beslutstillfällen som utgångspunkt 

för långsiktigt arbete
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Tema på Kunskapsguiden
Stödja vuxna personers vilja
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• Många personer med behov av stöd och service från 

socialtjänsten behöver stöd för att uttrycka sin vilja, 

kunna fatta underbyggda beslut och få sina 

rättigheter tillgodosedda.

• Därför behöver personal som möter personer med 

nedsatt beslutsförmåga ge dem stöd. 

• Temat beskriver hur handläggare och utförare kan 

stödja vuxna personer med funktionsnedsättning att 
uttrycka sin vilja.



Stödja vuxna personers vilja
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• Personens vilja är viktig

• För bästa tillgängliga vilja

• Konkret stöd

• Stöd i myndighetsutövning

• Stöd i utförandet

• Vilja och välfärdsteknik

• Regler för samtycke

• Regler om ställföreträdare

http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/stodja-aldre-personers-vilja/Sidor/Personens-vilja-ar-viktig.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/stodja-aldre-personers-vilja/Sidor/For-basta-tillgangliga-vilja.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/stodja-aldre-personers-vilja/Sidor/Konkret-stod.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/stodja-aldre-personers-vilja/Sidor/Stod-i-myndighetsutovning.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/stodja-aldre-personers-vilja/Sidor/Stod-i-utforarandet.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/stodja-aldre-personers-vilja/Sidor/Vilja-och-valfardsteknik.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/stodja-aldre-personers-vilja/Sidor/Regler-for-samtycke.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/stodja-aldre-personers-vilja/Sidor/Regler-om-stallforetradare.aspx


Lägesrapporten 2018
Insatser och stöd till personer med 

funktionsnedsättning
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Vid mättillfället okt 2016 hade 

• 71 400 personer en eller flera LSS-insatser, varav 41 % kvinnor

• 53 000 personer 0–64 år hade SoL-insatser

Inom området fortfarande lägre andel LSS-insatser till kvinnor 

än män. Störst skillnad i lägre åldrar, 0–12 år endast 32 % av 

beslut till flickor.

Trend förändringar 2015 och framåt: Kommunernas kostnader 

för insatser ökat kraftigt. 2015 - 2016 ökad kostnad för 

kommunalt beslutad personlig assistans enligt LSS, med 11 

procent. Bostad med särskild service ökade med nio procent. 

Utredningstider och verkställighetstider ökar inom LSS. Allt fler 

personer beviljas insatser inom funktionshinder.



Lägesrapporten 2018
Insatser och stöd till personer med 

funktionsnedsättning, fortsättning
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• C:a 90 procent av brukare i DV och i gruppbostad för 

vuxna/LSS har genomförandeplaner men alla innehåller inte 

individuella mål. Det framgår inte heller alltid hur den, 

enskilde varit delaktig.

• En positiv kunskapsutveckling där omkring hälften av 

kommunerna har erbjudit kompetensutveckling inom AKK till 

personal inom DV och gruppbostad/LSS. Även satsningar 

på kunskap om konsekvenser av olika 

funktionsnedsättningar. Liksom kunskap om frågor som rör 

mänskliga rättigheter



Lägesrapporten 2018
Insatser och stöd till personer med 

funktionsnedsättning, fortsättning
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• Kommunernas krisberedskap i verksamheter för personer 

med funktionsnedsättning kan bli bättre. Omkring hälften av 

kommunerna har evakueringsplaner för boenden i egen 

regi. Noterbart eftersom det ofta handlar om personer med 

nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga. 

• Många kommuners LSS-verksamheter saknar rutiner för hur 

de ska agera vid indikation på våldsutsatthet. Oroande 

eftersom personer med funktionsnedsättning har en högre 

risk att utsättas för våld, i synnerhet kvinnor och barn. 

• Endast tre av fyra gruppbostäder för vuxna  har rutiner kring 

frågor som rör hälso- och sjukvård. 



Översyn av LSS
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• Representant från Socialstyrelsen sitter med i 

expertgruppen

• En intern referensgrupp finns också på 

Socialstyrelsen. Hållningen internt är att fokus 

inte enbart ska ligga på personlig assistans



2018-03-19 20



Förslag till nationella kompetenskrav för 

yrket undersköterska
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Kompetens

En persons förmåga att utföra ett specifikt 

arbete

– De kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt som behövs för att utföra 

arbetet



Uppdragets innehåll och 

avgränsning

• Nationella kompetenskrav för yrket undersköterska

– Undersköterskor inom vård och omsorg oavsett 

huvudman

– Undersköterskor oavsett titel inom socialtjänst eller 

hälso- och sjukvård

– Grundläggande gemensam kompetens

• Författningsändringar som behövs för att fastställa krav i 

föreskrift

• 1 december 2018



Parallella uppdrag

•Hör ihop med SOU 2017:103 Reglering av 

yrket undersköterska, 30 april 2019

• Skolverkets uppdrag om förändringar i 

gymnasieprogrammet vid införande av 

undersköterskeexamen inom såväl 

gymnasieskolan och kommunal 

vuxenutbildning, 30 november 2018 



Viktiga frågor till er
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• Finns det grundläggande gemensamma 

kompetenser? 

• Om ja -vilka? 

• Om nej -varför inte?

• Hur ser ni på det framtida behovet av kompetens? 

• Vilka kompetenser ser ni som särskilt viktiga?

Skicka era svar/synpunkter till Ann-Kristin Granberg, 

ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se

mailto:ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se


Tack för oss!
Mer information finns på: socialstyrelsen.se

och Kunskapsguiden.se


