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1. Uppdrag 
Sjöarps övergripande uppdrag är att möta medlemskommunernas behov av 
placeringar avseende personer med autism, ofta på tidig utvecklingsnivå och 
med en svår problematik. Sjöarp ska erbjuda ett integrerat boende med daglig 
verksamhet i en lugn och trygg miljö. 
 

2. Mål och utvärdering för verksamheten 

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 beskriva, genom mål och tillvägagångssätt, inom 
vilka områden klienten ska öka sin självständighet. Minst 90 procent av 
utvecklingsmålen för respektive klient ska vara uppnådda. 
 

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

a. Utvärdering sker vid uppföljning och i formulerandet av ny genomförandeplan. 
Målen bedöms utifrån den grad man uppnått målen i föregående 
genomförandeplanen.  

b. Utvärdering sker en gång om året i samband med uppföljning och 
formulerandet av ny genomförandeplan. Måluppfyllelsen gås igenom och 
godkänns skriftligt av samtliga parter.  
 

3. Verksamhetsåret 2019 
Vi kommer under verksamhetsåret 2019 att fokusera på att tillsammans med 
alla medarbetare jobba för Ett Sjöarp. Genom att jobba med struktur och 
arbetsfördelning vill vi öka tydligheten och tryggheten på Sjöarp. Vi ska jobba 
för flexibilitet i arbetsgrupperna för att möjliggöra för ett bredare samarbete 
mellan samtliga boenden. Vi kommer ha stort fokus på schema och 

Sammanfattning 

• Schema och bemanning  
• Struktur och arbetsfördelning  
• Flexibilitet  
• Tillsammans, ett Sjöarp 
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bemanning med mål att ha en kompetent personalgrupp med en stabil stab av 
timvikarier.  
 

4. Ekonomi 
 
Mål:  
Sjöarp gruppbostäder beräknas bära sina egna kostnader. 
 
Tillvägagångssätt: 
- Vi implementera nya schema.  
- Vi bygger upp en stabil stab av timvikarie för att minska övertid.  
- Vi säkrar att våra kostnader för materiella resurser faller inom ramen för 

Sjöarps ekonomi.    
  

5. Personal  
 
Personalens sammansättning:  

- Två verksamhetschefer  
- Två metodutvecklare /metodhandledare varav en assisterande.  
- En dagcenterpersonal  
- En samordnare  
- 46 behandlare  

 
Externa tjänster:  

Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.  
Processhandledning till personalen, vid behov.  

 
Vår analys:  
Vi ser ett behov av att öka tryggheten i arbetsgrupperna och för klienterna 
samt minska övertid för boendepersonalen. Vi startade i oktober 2018 ett 
projekt, en s.k. Resurspool, med två personal som finns tillgängliga vid akuta 
vakanser i samtliga boenden. Målet med projektet är just att trygga 
personalförsörjning vid vakanser samt minska övertid för boendepersonal. 
Projektet löper till 31/3 med första utvärdering januari 2019.   
 
Mål:  

1. Vår personal är mer flexibla och kan jobba med fler klienter än i det 
boende de har sin basplacering. Detta ger personalen ökad kunskap 
och erfarenhet vilket ökar tryggheten för klienterna och minskar 
övertidsarbete.  

2. Vi har en stabil stab av timvikarie som kan klienterna och kan bidra till 
trygghet i arbetsgrupperna.  

3. Vi har kompetent personal som kan klienterna och bidrar till trygghet i 
arbetsgrupperna.  
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Tillvägagångssätt:  

1. Vi möjliggör för våra medarbetare att introduceras i arbetet med andra 
klienter på andra boenden än de har sin basplacering.  

2. Vi säkrar att anställningsprocessen med intervju, arbetsplatsnära 
introduktioner och uppföljning genomförs med god kvalitet.  

3. Vi skapar möjlighet till verksamhetsrelevant kompetensutveckling och 
säkrar regelbunden metodhandledning.  
 

6. Strategisk kompetensutveckling 
Utifrån Sjöarps nuvarande målgrupp bedöms att personalen har relevant 
kompetens. Omvärldsanalysen utifrån de förfrågningar vi fått från olika 
kommuner pekar på en förändring i målgruppen under de närmaste åren vilket 
kommer att ställa krav på kompetenshöjning och rekrytering av andra 
kompetenser.  
 
Utbildningsnivå personal:  
Undersköterska, socionom, varierande gymnasiekompetens, förskollärare, 
KY-utbildning, psykiatri.  
 
Utbildningsnivå Verksamhetschefer:  
En av verksamhetscheferna har sjuksköteutbildning och 
ledarskapsutbildningar samt utbildning i socialrätt.  
En av verksamhetscheferna har utbildning inom samhällsanalys, 
ledarskapsutbildning samt utbildning i socialrätt.   
Båda verksamhetscheferna har lång erfarenhet av LSS verksamhet. 

 
a. Kompetensutvecklingsbehov utifrån SWOT  

- Kompetenshöjning för baspersonal inom Psykiatri, neuropsykiatri, MI – 
motiverande samtal, posttraumatisk stress. Planerade utbildningar 2019 
är MI, psykosnära tillstånd, ångestproblematik och tvångsproblematik.  

- Vidareutbildning för chefsgruppen, utifrån aktuella behov och krav i 
verksamheten.   

- Fortsatt utbildning inom tydliggörandepedagogik, MI och psykiatri.  
- Fortsatt utveckling av dagcenterverksamheten.  
- Uppföljning av utbildningsinsats i Lågaffektivt bemötande  
- Konferensdagar och planeringsdagar för respektive arbetsgrupp.  

 
b. Handledning  

- Samtliga personalgrupper har regelbunden metodhandledning.  
- Tre personalgrupper kommer att ha processhandledning under 2019.  
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7. Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
Skyddskommité  
Sjöarp har en egen skyddskommitté. I kommittén ingår fyra representanter 
från boendena, Sjöarps ledning, huvudskyddsombud samt personalspecialist. 
Skyddskommittén träffas varannan månad och följer upp kort- och 
långtidsfrånvaro, övergripande riskbedömningar och handlingsplaner etc.  
 
Skyddsrond  
Skyddsronder genomförs årligen av Verksamhetschef och Skyddsombud på 
respektive boende samt dagcenter. På konferens informeras övrig personal 
både inför planerad skyddsrond samt får återkoppling efter genomförandet.  
 
Utvecklingssamtal och medarbetarenkät  
Genomförs årligen, utifrån resultat från medarbetarenkät och 
utvecklingssamtal arbetar vi med personalens arbetsmiljö.  
 
Förebyggande arbete kring hot och våld  
Vi kommer att fortsätta arbetet med hur vi förebygger våldsamma och hotfulla 
händelser i verksamheten utifrån de klienter som har sitt boende på Sjöarp 
idag.  
Utifrån inkomna tillbud och arbetsskador försöker vi identifiera orsaker och 
tillsammans med personal och metodhandledare förebygga likande 
situationer.  
Vi gör riskbedömningar både i samband med 1) framtagande av nya rutiner 
samt 2) vid nya uppkomna situationer som innebär en risk. Nya 
Handlingsplaner eller revidering av rutiner sker efter riskbedömning.  
Vi ska säkra våra skriftliga rutiner runt vårt nya larmsystem och implementera i 
personalgrupperna.  
 
Sjöarpsdagen  
Gemensam dag för all personal på Sjöarp. Syfte att förbättra den psykosociala 
arbetsmiljön genom att öka vi-känslan och upplevelsen att Sjöarp är vår 
gemensamma arbetsplats.  
 

8. Utvecklingsprojekt  
 
Vidareutveckling av Dagcenter  
Daglig verksamhet på Sjöarp arbetar för att kontinuerligt förnya och förändra 
den dagliga verksamheten för klienterna.  
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Schema 
Vi ska fortsätta arbetet med att säkerställa att alla våra scheman följer 
arbetstidslagar och ger en ökad samverkansvinst på Sjöarp.   
 
Bemanning  
Vi ska under början av 2019 utvärdera projekt ”Resurspool” och därefter ta 
ställning till om det ska bli en permanent funktion eller avslutas.  
Vi bygger upp en stabil stab av timvikarie som kan klienterna och kan bidra till 
trygghet i arbetsgrupperna.  
Vi kommer att vidareutveckla rekrytering och introduktionsrutiner vid 
nyanställning.  
Vi ska öka personalens kompetens och flexibilitet i arbetet på Sjöarp. Detta 
görs genom utbildningsinsatser, handledning och introduktion i andra boenden 
än där personalen har sin basplacering.   
 
Genomförandeplaner 
Målen i genomförandeplanerna för klienterna ska implementeras i respektive 
klients kvalitetssäkring. Utifrån målen skrivs rutiner. Dessa rutiner beslutas på 
metodhandledning och förs därefter in i kvalitetssäkringen av Kontaktpersonal.  
 
 

9. Systematiskt kvalitetsarbete  
 
Handledning för personal 
Personalen kommer att få fortsatt metodhandledning och tre av 
personalgrupper kommer att få fortsatt processhandledning.  
 
Dagcenter verksamhet 
Arbetet med att utveckla daglig verksamhet kommer att fortsätta under 2019. 
Målet är att daglig verksamhet kontinuerligt ska anpassa arbetet efter våra 
klienter och deras behov.  
 
Kvalitetsarbete  
Kvalitetsarbete genomförs kontinuerligt och följs upp under konferensdagar 
och planeringsdagar för respektive personalgrupp, samt en gemensam 
planeringsdag för hela Sjöarp.  
Lokala kvalitetsmöten ska genomföras på Sjöarp med representanter från 
varje boende. Gruppen ska jobba med kvalitetsarbete ur flera aspekter såsom 
arbetsmiljö, klientarbete, verksamhetsrutiner etc. Kvalitetsombuden deltar 
även i centrala kvalitetsmöten för Cura.  
Kvalitetshandboken ska under 2019 uppdateras av ansvarig 
metodhandledare.  
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Egenkontroller ska genomföras enligt Curas centrala rutiner. Eventuella brister 
åtgärdas enligt rutin.  
Klagomål och Synpunkter ska hanteras genom gällande rutiner.  
 
Arbetsfördelning och struktur på Sjöarp  
Säkra rutiner och tydliggöra ansvarsområden för all personal på Sjöarp.  
Skapa struktur genom att tydliggöra kommunikationsvägar och minimera 
risken för att information ”faller mellan stolarna”.  
Vi jobbar smart genom att använda oss av de verktyg och resurser vi har 
tillgång till, såsom Toker, Infosoc, Heroma och Avvikelsemodulen.   

 
10. Samverkan  

a. Extern samverkan  
Samverkan sker med medlemskommuner, övriga placerande kommuner, 
Skola och Hälso- och sjukvård. 
Inom ramen för Dagcenter har vi även samverkan med olika aktörer tex. 
ridning och bad.  
Samverkan sker genom regelbundna möten och vid behov.  
 

b. Intern samverkan  
Samverkan med övriga inom Curas organisation sker genom regelbundna                 
möten och via telefon och e-mail. 

 
11. Miljöarbete  

Varje boende samt Dagcenter har miljöombud, dessa deltar i centrala 
miljömöten och för informationen vidare till samtliga medarbetare på Sjöarp. 
Sjöarp strävar efter att följa Curas miljöpolicy.  
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