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1. Uppdrag 
Sjöarp gruppbostäder ska möta medlemskommunernas behov av placeringar avseende 
personer med autism, ofta på låg utvecklingsnivå och med svår problematik. Sjöarp tar 
även emot placeringar från icke medlemskommuner 
 

2. Verksamhetsåret 2018 
Vi ser ett minskat utåtagerande hos vissa klienter vilket har minskat antalet tillbud och 
arbetsskador. Detta beror på ett strukturerat och tydligt arbetssätt hos 
personalgrupperna i samarbete med Metodhandledare och Sjuksköterska.  
Hos andra klienter har vi sett ett ökat utåtagerande och där pågår idag ett arbete för att 
kartlägga för att se över rutiner och arbetssätt. Vi ser redan en förbättring hos en av 
våra klienter.  
På grund av omorganiseringar i ledningen på Sjöarp har arbetsuppgifter omfördelats 
och även personal på Dagcenter har fått nya arbetsuppgifter.  
På grund av problem med vikarierekryteringen inför sommaren hade vi mycket 
introduktioner inför sommaren, vilket ökade oron och utåtagerandet hos vissa klienter. 

Sammanfattning 

• 1 Verksamhetschef slutade under sommaren 2018 och en ny tillsattes 1/11.  
• Biträdandechefstjänsten drogs in den 31/10.  
• 1 Metodhandledare slutade vid årsskiftet. Rekrytering pågår.  
• 1 Lex Sarah-rapport under 2018 
• Genomfört brandskyddsutbildning för samtlig personal.  
• Sommarfest för samtliga klienter, anhöriga och gode män.  
• Planeringsdagar för samtliga grupper under våren 2018.  
• Sjöarpsdagen, en gemensam planeringsdag för hela Sjöarp under hösten.  
• Arbetat med personalschema under hösten. Arbetet slutförs första kvartalet 2019.  
• Arbetat fram nya rutiner runt vikarierekrytering och introduktion för att säkra upp 

bemanning.  
• Varje arbetsplats med minst 5 anställda på Sjöarp har arbetsplats/skyddsombud och 

tillsammans har vi regelbundna skyddskommittémöten där vi bjuder in 
huvudskyddsombudet samt personalspecialisten.  

• Samtliga platser har varit belagda under 2018.  
• Sjöarp har representanter i Curas övergripande miljögrupp och kvalitetsgrupp. 
• Startat en Informationsgrupp som tar emot studiebesök och åker ut till skolor för att 

presentera arbetet på Sjöarp.  
• Startade ett sex månaders poolprojekt med två anställda.  
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Personal fick avbryta sin semester för att vi skulle klara bemanningen. Ledningen på 
Sjöarp gick ut med en fråga och de som avbröt sin semester gjorde det frivilligt med 
kompensation 1 extra semesterdag för varje dag de jobbade extra. Innan 
sommarsemestern hade tillförordnad förbundschef, personalspecialist och 
verksamhetschef dialogmöte med Kommunal för att informera om 
bemanningssituationen. Direkt efter sommaren startades ett arbete för att säkra upp 
vikarierekryteringen. Bland annat startades ett poolprojekt upp med två anställda för 
att minska övertiden och behovet av vikarier.   
 

3. Mål och utvärdering av verksamhetens mål 
Mål:  

a. Varje klient ska ha en genomförandeplan som ska utvärderas minst en gång om året. 
Varje klient ska bli så självständig som möjligt och genomförandeplanen ska innehålla 
inom vilka områden klienten ska öka sin självständighet.  
 

b. 100 procent av de gode männen ska tycka att vi genomfört vårt uppdrag i enlighet med 
genomförandeplanen. 100 procent av våra kunder ska tycka att vi har utfört vårt 
uppdrag i enlighet med genomförandeplan.  
 
Utvärdering:  

a. Utvärdering görs när en ny genomförandeplan ska göras och då bedöms i vilken grad 
man uppnått målen i förra genomförandeplanen. Minst 90 procent av 
utvecklingsmålen för respektive klient ska vara uppnådda.  

b. 100 procent av de gode männen respektive våra kunder ska tycka att vi genomfört vårt 
uppdrag i enlighet med genomförandeplanen en gång om året där måluppfyllelsen i 
genomförandeplanen gås igenom och godkänns skriftligt. Kundernas nöjdhet med 
genomförandeplanerna utvärderas när det gäller nyare klienter en gång om året vid 
uppföljningsmöte med LSS-handläggare.  
 

Mätmetod 

Mätningar gjordes utifrån uppföljningar av genomförandeplaner, nätverksmöten, 
månadsrapporter samt uppföljning med handläggare 

 

Resultat och analys 

På grund av chefsbyten och omorganiseringar har vissa genomförandeplaner inte följts 
upp under 2018. Detta kommer att göras under våren 2019. Gode män har varit 
delaktiga och inbjudna på nätverksmöten under 2018. I dialogen med gode män 
upplever vi att de känner sig delaktiga och lyssnade på. Vid uppföljningar ser vi att en 
del klienter är mer delaktiga och självständiga i vissa moment och många tillfälliga 
rutiner har blivit en del av Kvalitetssäkringen.  
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4. Ekonomi 

Utfallet 2018 visade ett överskott på 1574 mnkr.  
Analys 

Vårdavgifter har gett ett plusresultat utifrån satt budget. Samtliga boendeplatser har 
varit belagda sedan mars 2018. Vi har medvetet hållit ner på investeringar och andra 
verksamhetskostnader. Verksamhetschefer har jobbat med att öka medvetandet i 
personalgrupperna runt ekonomi. Vakant tjänst på ledningsnivå under del av året samt 
poolprojekt med syfte att dra ner övertid och minska vikariebehovet är även faktorer 
som påverkat det ekonomiska utfallet.  

Beläggning 

Januari till februari hade vi 12 klienter placerade på Sjöarp. Fr.o.m. mars har vi haft 
samtliga 13 platser belagda. 12 klienter kommer från medlemskommuner och 1 
kommer från utomläns.  

 
5. Personal 

Vi har en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Vi ser ett fortsatt behov av 
kompetensutveckling för att möta våra klienters varierande behov och bakgrund. 
Utbildningsnivån varierar från gymnasienivå till eftergymnasial utbildning.   
En Metodhandledare har slutat vid årsskiftet och en ny rekrytering pågår.  
Under hösten genomfördes en omorganisation och Sjöarp har inte längre en biträdande 
verksamhetschef.   
 

6. Strategisk kompetensutveckling 

Utbildningar och föreläsningar  

- Brandutbildning för chefer och brandsskyddskontrollanter och därefter för samtlig 
personal.  

- Uppföljningsdagar för Lågaffektivt bemötande (Studio III) för samtlig personal.   
- 8 personer har gått utbildning i Tydliggörande pedagogik under året.   
- Utbildning i Basal hygien för samtlig personal.  
- Personalsamordnare har gått utbildning i Excel.  
- Metodhandledare har gått på uppföljning och kompetenshöjning i Lågaffektivt 

bemötande utifrån sin roll som utbildare.  
- Under året har personal även deltagit i föreläsningar vid 5 olika tillfällen bl.a. om 

NPF och Autism och sexualitet.  

Handledning  

Samtlig personal har regelbundet Metodhandledning.  
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Två personalgrupper har haft Processhandledning under hösten.  

7. Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 

   
 Tillbud Arbetsskador 

Antal 253 155 
 

 Sjuktal  
 

 

 Total Varav lång 
% 9,85 48,79 

 

 

Analys av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
Vi har genom följande arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet: 
Medarbetarenkäten, utvecklings/lönesamtal, skyddsronder, skyddskommitté, 
brandskydd, rehab, samtal, riskbedömningar och handlingsplaner, CSG, 
avvikelsehantering, regelbundna konferenser och handledning, personalvård i form av 
planeringsdagar och gemensamma aktiviteter, arbetskläder och övriga 
skyddsanordningar  

Vår analys:  

Av de tre klienter som under 2017 orsakade flertalet av arbetsskador har arbetet 
genom att förbättra rutiner, struktur och bemötande i två fall gett önskat resultat. En av 
klienterna har fortfarande ett kraftigt utåtagerande. Under sommarperioden såg vi 
generellt ett ökande utåtagerande, till stor del beroende på att det var många 
vikarierintroduktioner i början av sommaren vilket skapade oro hos klienterna. Under 
senare delen av året ökade utåtagerandet och tillbuden runt en klient. Åtgärder vidtogs 
i form av dubbelbemanning och extra handledning.  

Att tillsammans med personalgrupperna genomföra riskanalyser har blivit ett 
implementerat arbetssätt som vi ser ger goda resultat.  

Rehabsamtal har genomförts vid långa sjukskrivningar och vid frekvent 
kortsjukfrånvaro och vid behov upprättas handlingsplaner med berörd personal.  

Under 2018 har vi ökat säkerheten genom en larmfunktion i klienttelefonerna så att 
personal snabbt kan få hjälp.  

Reflexvästar och ficklampor tillhandahålls av verksamheten. 

Nattetid finns personal i beredskap utöver den personal som arbetar på Sjöarp på 
natten. 
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Dubbelbemanning för en klient utifrån Hot- och våld. 

Skyddskläder tillhandahålls utifrån behov. 

 
1. Utvecklingsprojekt  

Vi har gjort ett arbete runt våra personalscheman med syfte att komma till rätta med 
arbetstiderna, dvs. veckovila, dygnsvila och jourtid. Våra nya scheman har även 
resulterat i en samordningsvinst, genom att alla personalgrupper har lika långa 
schemaperioder kan personalen användas mer optimalt i verksamheten.  
Vi har arbetat med att förbättra vikarierekrytering och introduktion. Detta för att få en 
kontinuerlig vikarieförsörjning. Minimera vikarieintroduktionen precis innan 
sommaren, för att därigenom minska oron hos klienterna. Och genom en förbättrad 
introduktion och uppföljning få behålla våra vikarier.  
Vi har infört ett poolprojekt under 6 månader. Detta för att öka tryggheten och minska 
vikariebehov och övertid. 
Vi har fortsatt arbetet med riskanalyser och att identifiera begränsningar i arbetet med 
klienterna.  
Vi har fortsatt att definiera ansvarsområden och se över titulaturen.  
Vi har tillsammans med sjuksköterska arbetet med att minska antalet medicinska 
avvikelse. Något som har gett goda resultat enligt återkoppling från medicinskt 
ansvarig sjuksköterska.  

 

2. Systematiskt kvalitetsarbete 
 

 
 

Avvikelser 

Klagomål och 
synpunkter 

Lex Sarah-
rapporter 

Övriga avvikelser 
(ej arbetsmiljö) 

Antal 0 1 148* 
 

*Övriga avvikelser innebär t.ex. inställt aktivitet för klient, dokumentation, städning 
och bemötande. Avvikelser som tillbud, arbetsskada, hot och våld eller olycksfall 
representeras inte i denna siffra.   

 
Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet  
Stående punkt på konferenser. Vi följer upp avvikelser på metod och konferens. I 
förekommande fall gör vi även riskbedömningar. Vi har regelbundna 
skyddskommittémöten. Vi har en lokal kvalitetsgrupp på Sjöarp med representanter 
från samtliga boenden.  
Vi har startat upp regelbundna möten med brandskyddsrepresentanter för att 
kvalitetssäkra det systematiska brandskyddsarbetet.  
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Under 2018 påbörjades revidering av kvalitetshandboken med mål att första halvåret 
2019 vara uppdaterad.  
Vi har utfört kontroller enligt Egenkontrollplanen under 2018.  
Vi har påbörjat ett arbete med verksamhetsrutiner. Detta arbete kommer att fortgå 
under 2019.  
Vi har bildat en Informationsgrupp som t.ex. åker ut och informerar om Sjöarp på 
skolor, medverkar under studiebesök och deltar i jobbmässor.  
Uppföljningar och vid behov revideringar av kvalitetspärmar vid metodhandledning 
och på konferenser.  
Genomgång av olika styrdokument, riktlinjer, policys mm vid konferenser. 

 

 
3. Samverkan 

Extern och intern samverkan  

a. Extern samverkan  
Medlemskommuner och externa kommuner. 
Skolan, både kommunal skola och yrkesutbildning. 
Sjukvård, psykiatri, habilitering, primärvård. 
Praktikplatser för klienterna. 
Räddningstjänsten 
Ronneby kommun utifrån fastigheterna. 
Anhöriga och Gode män.  

b. Intern samverkan  
Curas övriga verksamheter. T.ex. vid chefmöten och chefskonferenser.  

c. Analys samverkan   
Vi upplever att samverkan med både skola, sjukvård och kommuner är god. 
Tillsättande av en sjuksköterska på heltid på Sjöarp har väsentligt ökat kvalitén 
i HSL-delen. Medlemskommunerna anmäler sin personal till Curas 
utbildningar och utvärderingarna efter genomförda utbildningar på Sjöarp har 
varit bra. Vi har tagit emot studiebesök från bland annat yrkesutbildningar 
vilket ha upplevts som positivt. 
 

4. Miljöarbete 
1 personal i varje boende samt 1 personal från dagcenter är miljöansvariga och 
deltar i Curas övergripande miljöarbete. 
Sjöarp arbetar enligt Curas miljöpolicy. 
Vi tillämpar källsortering. 
Personal tillsammans med klienter kör miljörunda till återvinningsstation 
regelbundet. 
Vissa förpackningar som t.ex. äggkartonger återanvänds som pedagogiskt 
material på Dagcenter. 
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Inköp mm samordnas i största möjliga utsträckning för att minska bilkörningar. 
Dessa inköpsrundor genomförs som aktivitet för klienter. 

 
 
Karin Kjällgren    Sofia Landerman Rejhed 
Verksamhetschef    Verksamhetschef   
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