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Ks § 344

Motion om kvalitetssamordnare inom LSSverksamheten – svar
Dnr 2018/102-109
Peter Johansson (M) har i skrivelse 16 mars 2018 lämnat en motion om
kvalitetssamordnare inom LSS-verksamheten. Motionären yrkar att socialnämnden ges i
uppdrag att utreda och införa kvalitetssamordnare inom LSS-verksamheten.
Socialförvaltningen lämnar i skrivelse 12 september 2018 ett förslag till svar på
motionen. Förvaltningen har en kvalitetssamordnare vars uppdrag bland annat består i
att säkerställa förvaltningens arbete med kvalitetsfrågor. IBIC har implementerats i
verksamheten under 2017 och 2018. IBIC, individens behov i fokus, är en metod som
bidrar till att stärka individens delaktighet i utredning, planering och genomförande av
insats samt uppföljning av beslutad insats. IBIC gör det lättare att följa upp behov och
mål.
Socialförvaltningen skriver vidare att en projektledare har ansvar för införandet av IBIC
inom OF (omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning) och ÄO
(äldreomsorgen). Det övergripande ansvaret för IBIC ligger på socialförvaltningens
kvalitetssamordnare. För att säkerställa kvaliteten ute i verksamheterna har varje enhet
gjort en handlingsplan och det finns IBIC-ombud i varje verksamhet.
Socialnämnden beslutade 2018-10-04, § 73 att anta socialförvaltningens svar som sitt
eget och överlämna det till kommunstyrelsen. Samtidigt beslutade socialnämnden att
nämnden årligen ska få en genomgång av hur arbetet med kvalitet och bemötande inom
OF genomförs.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör för ärendet i skrivelse 4 oktober 2018 och gör
med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 12 september 2018 bedömningen att
motionen ska anses besvarad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2018-10-04, § 73 med redovisning av hur
socialförvaltningen fortlöpande arbetar med kvalitetsfrågor anse motionen om
kvalitetssamordnare inom LSS-verksamheten besvarad.

Yrkande
Ordföranden med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit
yrkandet.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2018-10-04, § 73 med redovisning av hur
socialförvaltningen fortlöpande arbetar med kvalitetsfrågor anse motionen om
kvalitetssamordnare inom LSS-verksamheten besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 oktober 2018
Socialnämndens beslut 2018-10-04, § 73
Socialförvaltningens skrivelse 12 september 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 65
Motion 16 mars 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förvaltning
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Kommunstyrelsen

Motion om kvalitetssamordnare inom LSSverksamheten – svar
Peter Johansson (M) har i skrivelse 16 mars 2018 lämnat en motion om
kvalitetssamordnare inom LSS‐verksamheten. Motionären yrkar att socialnämnden ges i
uppdrag att utreda och införa kvalitetssamordnare inom LSS‐verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2018‐03‐26, § 65 att remittera motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialförvaltningen lämnar i skrivelse 12 september 2018 ett förslag till svar på motionen.
Förvaltningen har en kvalitetssamordnare vars uppdrag bland annat består i att
säkerställa förvaltningens arbete med kvalitetsfrågor. IBIC har implementerats i
verksamheten under 2017 och 2018. IBIC, individens behov i fokus, är en metod som
bidrar till att stärka individens delaktighet i utredning, planering och genomförande av
insats samt uppföljning av beslutad insats. IBIC gör det lättare att följa upp behov och mål.
Socialförvaltningen skriver vidare att en projektledare har ansvar för införandet av IBIC
inom OF (omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning) och ÄO
(äldreomsorgen). Det övergripande ansvaret för IBIC ligger på socialförvaltningens
kvalitetssamordnare. För att säkerställa kvaliteten ute i verksamheterna har varje enhet
gjort en handlingsplan och det finns IBIC‐ombud i varje verksamhet.
Socialnämnden beslutade 2018‐10‐04, § 73 att anta socialförvaltningens svar som sitt eget
och överlämna det till kommunstyrelsen. Samtidigt beslutade socialnämnden att
nämnden årligen ska få en genomgång av hur arbetet med kvalitet och bemötande inom
OF genomförs.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 12
september 2018.

Förslag till svar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2018‐10‐04, § 73 med redovisning av hur
socialförvaltningen fortlöpande arbetar med kvalitetsfrågor anse motionen om
kvalitetssamordnare inom LSS‐verksamheten besvarad.
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Socialförvaltningen

2018-09-12
Utvecklingsledare
Gunilla Öhrling
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Svar på motion om Kvalitetssamordnare inom
LSS
Dnr 2018/102‐109

Bakgrund:
Peter Johansson (M) har lämnat en motion om Kvalitetsamordnare inom LSS.
I motionen hänvisas till LSS lagen (lagen om stöd och service) som är en
rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga
livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.
I motionen hänvisas till de målgrupper som har rätt till insatser enligt LSS lagen
 Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen
ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom
 Personer med stora och varaktiga funktionshinder som uppenbart inte
beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av
stöd och service.
I motionen trycker man på vikten av att följa utvecklingen med nya rön och
arbetssätt och att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling.
Enligt motionens förslag ska en kvalitetssamordnare:
 Utveckla och upprätthålla olika kvalitetssystem som sätter brukarens behov
och rättigheter i fokus
 Driva och ansvara för enhetens utveckling och förändring med utgångspunkt i
individuella genomförandeplaner
 Vara drivande i värdegrunds‐och bemötandefrågor
 Resurs, pedagog och stödfunktion för personalgruppen gällande planering,
arbetssätt, metod, genomförande samt uppföljning av brukarens omvårdnad
Svar på motionen:
Verksamheterna arbetar fortlöpande med kvalitetsfrågor på olika nivåer.
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Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har idag en kvalitetssamordnare vars uppdrag bland annat
består i att säkerställa förvaltningens arbete med kvalitetsfrågor.
IBIC (Individens behov i fokus) har implementerats i verksamheten under 2017 och
2018.
IBIC är en metod som bidrar till:
 Att stärka individens delaktighet.
Individens och anhörigas delaktighet stärks i utredning, planering och
genomförande av insats samt i uppföljning av beslutad insats.
 Gör det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver
Tydligt beskrivna behov och mål ger utföraren bättre förutsättningar att välja
arbetssätt och metoder. Utförarens roll att kontinuerligt planera och följa upp
genomförandet tillsammans med individen kan utvecklas och stärks
 Mer likvärdigt och rättssäkert
Utredningar och genomförandet av insatser blir med likvärdiga och rättsäkra
eftersom handläggarna och utförarna använder samma arbetssätt och
gemensamma begrepp
 Gör det lättare att följa upp behov och mål
Det blir lättare att följa upp resultatet för individen och värdera valet av
arbetssätt och metoder. Strukturerade uppgifter och resultat kan också
sammanställas på gruppnivå och utgöra underlag för beslut om exempelvis
kvalitets‐. Och verksamhetsutveckling.
 Underlättar samarbete
underlättar samarbete mellan professionella och med anhöriga och individen
En projektledare har ansvarat för införandet av IBIC inom OF och ÄO. Det
övergripande ansvaret för IBIC ligger numera på socialförvaltningens
kvalitetssamordnare, men för att säkerställa kvaliteten ytterligare ute i
verksamheterna har varje enhet gjort en handlingsplan och det finns IBIC ombud i
varje verksamhet. Vid nyanställningar finns IBIC med i introduktionsplanen.
Socialförvaltningen har också en utvecklingsledare som arbetar med
utvecklingsfrågor inom området för personer med funktionsnedsättningar.
Utvecklingsledaren träffar alla chefer inom OF en gång i månaden, Arena OF. På
arenan arbetar man tillsammans med gemensamma utvecklingsfrågor inom
området.
Frågor som lyfts på Arena OF är bland annat
 Behov av kompetensutveckling för personalgrupper. Alla enheter har en
kompetensutvecklingsplan och cheferna lyfter detta vid medarbetarsamtal.
Det pågår kompetensutveckling fortlöpande för olika personalgrupper
utifrån de behov som finns.
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Socialförvaltningen



Planering kring hur möter man framtida behov inom boende och daglig
verksamhet



Bemötandefrågor. Verksamheterna har utbildat vägledare inom en modell
Delaktighetsmodellen. Modellen stärker den enskilde individens
möjligheter att påverka sin situation på olika plan.



Brukarinflytande

Förslag till beslut
att socialnämnden antar svaret som sitt eget och lämnar det vidare till
kommunstyrelsen.
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