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1. Uppdrag 

Att möta medlemskommunernas behov av ett ändamålsenligt boende för ungdomar med 
autismspektrumtillstånd som går på Klaragymnasiet. 

 
2. Mål och utvärdering för verksamheten 

 
a. Mål 

• Vi värnar om ett gott bemötande och att våra elever ska uppleva delaktighet, trygghet, 
trivsel och att de får hjälp efter sina specifika förutsättningar. Alla våra elever ska 
uppleva:  

1. Delaktighet  
2. Trygghet 
3. Gott bemötande 
4. Att de fått hjälp i sin utveckling utifrån sina förutsättningar under sin tid som 

elever på Klaragymnasiet 
• Alla våra kunder ska tycka att innehållet i sammanfattningen innehåller tillräckligt 

med information om elevens utveckling mot uppsatta mål. 
 

• Alla våra kunder ska tycka att vi har utfört vårt uppdrag i enlighet med vård- och 
genomförandeplan. 
För att nå målen kommer vi att jobba intensivt med att bygga relationer med elever, 
vårdnadshavare och handläggare 

b. Utvärdering 
Vi utvärderar i vilken omfattning eleverna upplevt delaktighet, trygghet, trivsel, ett 
gott bemötande och att de fått hjälp i sin utveckling genom att eleverna besvarar en 
enkät en gång om året. 
Vi utvärderar kundernas nöjdhet med vårt uppdrag avseende boendet genom att 
kommunerna besvarar en enkät en gång om året (inför avslutat skolår). 

 

Sammanfattning 

• Nytt internat 
• Kompetensutveckling, MI 
• Nytt utbildningsmaterial för nyanställda 
• Samverkan med skolan 
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3. Verksamhetsåret 2019 
Vi kommer under våren -19 att ta fram ett nytt utbildningsmaterial för nyanställda på 
Klaragymnasiet med internat. Första utbildningstillfället kommer att vara under vecka 
25. 
Vi ska genomföra en autismanpassad MI-utbildning för all personal under våren. 
Vi kommer fortsätta utveckla samverkan mellan skola och internat med fokus på 
eleven.  
Äntligen, efter några års planering, har vi fått ett datum där det nya internatet kommer 
att vara klart för inflyttning, 8 juli 2019. Byggnationen påbörjas under vecka 46 2018. 
 
 

4. Ekonomi 
Med det nya internatet följer en högre hyreskostnad. Ca 400 000 kronor per år. 
Eftersom vi flyttar först i halvårsskiftet så blir den kostnaden 200 000 kronor för 
2019. Har även budgeterat ytterligare 200 000 kronor för möblering mm av det nya 
internatet. 
Våra administrativa avgifter, OH-avgifter; ökar med ca 500 000 kronor. 
För att täcka våra ökade kostnader kommer vi att höja våra dygnsavgifter. 
Dom nya avgifterna är 2400 kronor för medlemskommuner och 2700 kronor för icke 
medlemskommuner. 

  
5. Personal 

Vi är 18 boendehandledare, 1 biträdande verksamhetschef/boendehandledare och en 
verksamhetschef. Totalt 20. 
På Basen arbetar sex boendehandledare (fyra kvinnor och två män). 
I Jämshög arbetar sex boendehandledare (fyra kvinnor och två män) och på Bredgatan 
arbetar sju boendehandledare (fem kvinnor och två män).  
I alla tre grupperna är det olika utbildningsbakgrund och varierande åldrar. Denna 
mångfald i personalgrupperna är en bidragande orsak till att eleverna oftast kan hitta 
en vuxen att identifiera sig med och känna trygghet. 
 
I februari kommer en personal tillbaka efter ett års föräldraledighet.  
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6. Strategisk kompetensutveckling 

De flesta av våra medarbetare uppfyller vår kravprofil på utbildning och alla uppfyller 
IVO´s kravprofil på utbildning. Vi söker ständigt bra utbildningar för att höja och 
komplettera vår kompetens. 

a. Kompetensutvecklingsbehov utifrån SWOT 
Avsaknaden av MI-kompetens har uppmärksammats och vi kommer under 
våren 2019 genomföra en MI-utbildning för all personal. 
Vi ska även ta fram en ny utbildning för nya medarbetare för att dom snabbare 
och bättre ska komma in vi vårt arbete. 

b. Handledning 
Vi fortsätter med handledning av Nåkkve Balldin. Tre gånger per termin. 
 

 
7. Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Ett stort arbete och en stor förbättring av arbetsmiljön under 2019 är när vi byter 
Bredgatans internat mot det nya. Där har vi under hela utvecklingsprocessen haft stort 
fokus på arbetsmiljön. Från lättstädade ytskikt till att minimera riskerna där både 
elever och personal kan bli utsatta för våld. 
Vi har en stående punkt på dagordningen på våra personalmöten där vi pratar om 
arbetsmiljön.  
Vi genomför våra skyddsronder enligt plan och åtgärdar omgående brister i 
arbetsmiljön. 
Vi har väldigt få tillbud. Dom vi har åtgärdar vi omgående och tar fram 
handlingsplaner. 
Kommer att jobba med grupputveckling för att hjälpa till att behålla dom höga värden 
som personalenkäten visar vad gäller trivsel på arbetsplatsen. 
Vi har två som är sjukskrivna 25% där vi fortsatt kommer att jobba med rehabilitering 
och anpassning tillsammans med sjukvården. 
När det gäller säkerheten för personalen så har vi ett inarbetat system med 
personlarm. 
 

8. Utvecklingsprojekt 
Samverkan med skolan är ett återkommande utvecklingsprojekt. Som en del i detta ska 
vi ta fram en gemensam utbildning för nyanställda. Även dom som redan är anställda 
kommer att få genomgå utbildningen. Fokus på eleven och tätare mentorsträffar, 
skolmentor och boendementor. 
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Det nya internatet kommer att ta mycket tid. Har lagts stort fokus på arbetsmiljön. 
Både för personal och elever. En annan stor del är miljötänk med bland annat val av 
miljövänliga byggmaterial, solceller, laddstolpar för elbil mm. 
 
 
 

9. Systematiskt kvalitetsarbete 
Vi har en kvalitetsansvarig på varje internat. Dom deltar i Curas kvalitetsträffar och 
jobbar aktivt med kvalitetsboken på respektive internat. 
Under 2019 kommer vi att ha minst två heldagar med hela arbetsgruppen där vi 
arbetar med innehållet i kvalitetsboken. 
Vi gör systematiskt egenkontroller. Upptäcker vi brister så åtgärdar vi dom omgående. 
Arbetet med riskanalyser för eleverna fortsätter. Vi har ett övergripande system där 
eleverna är på rött, gult eller grönt. Utöver det jobbar vi med individuella riskanalyser 
vid olika aktiviteter mm. 

 
10. Samverkan 

a. Extern samverkan 
Vi fortsätter vårt nätverk med Tidaholm. Under våren 2019 är studiebesök i 
varandras verksamheter inplanerade och måndag vecka 44 har vi årligen 
gemensam föreläsning och nätverksmöte. 
Vi arbetar mycket för en god samverkan med olika aktörer kring våra elever. 
Till exempel LSS-handläggare, arbetsförmedlingen, habiliteringen, BUP och 
psykologer. 
 

b. Intern samverkan 
Samverkan mellan internaten fortsätter som tidigare. Personalen har olika 
ansvarsområde och ansvarsgrupperna träffas minst fyra gånger per år. Alla 
internaten har representanter i varje ansvarsgrupp. 
Samverkan med skolan kommer att utvecklas ännu mer under 2019. Det är ett 
av våra utvecklingsprojekt. 
 

11. Miljöarbete  
Ett av ansvarsområdena på internaten är miljöansvarig. Dom är drivande i 
miljöfrågor på sitt respektive internat. Vid alla inköp ska vi leta efter det mest 
miljövänliga alternativet.  
Vid byggnation av nytt internat kommer vi ha stort fokus på miljön. 
Miljövänligt byggmaterial, energisnål byggnad mm. 
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