Mål- och handlingsplan
LSS Svalövs kommun
2016-2017

INLEDNING
I denna skrift kan du läsa om målen för LSS i Svalövs kommun mellan åren 2016
och 2017.
Du kan också läsa om hur vi ska arbeta för att nå målen.

I skriften använder vi ordet brukare.
Med brukare menar vi dig som har rätt till stöd enligt LSS- lagen.

Brukare, anhöriga, politiker och personal träffades hösten 2015 i något som
hette framtidsverkstad.

Tillsammans pratade vi om vad vi behöver bli bättre på inom LSS i Svalöv.

Deltagarna kom fram till följande förbättringsområden:

1. Att man ska få jobba med det man själv vill och kunna få ett arbete.
2. Att personalen skall ha mer kunskap om funktionsnedsättningar och
bemötande.
3. Att man ska Vara med och bestämma i sitt liv.
4. Att man ska få bor hur man själv vill.

I mål och handlingsplanen har vi försökt hitta aktiviteter som förbättrar dessa
områden.
Visa av målen har våra politiker beslutat att vi inom LSS i Svalöv måste arbete
med.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

MÅL 1: Kommunens hemsida ska ge dig tydlig information om insatser och
verksamheter inom LSS.

HUR:
Informationen på hemsidan ska skrivas på lättläst och med ljudfiler.

NÄR: Hösten 2016

MÅL 2: All information som skrivs i verksamheten till brukare, ska skrivas på
lättläst svenska.

HUR: Personal och chefer ska få utbildning i hur man skriver på lättläst.

NÄR: Våren 2017

MÅL 3:
Öka personalens kunskap om alternativ kommunikation.

HUR: Personalen ska få utbildning om alternativ kommunikation och om olika
hjälpmedel för att kommunicera med brukarna på olika sätt.

NÄR: Hösten 2016

MÅL 4: All dokumentation som förs i verksamheten ska ske på ett tryggt och
bra sätt.

HUR: Alla vikarier ska få gå en utbildning om dokumentation, innan de börjar
arbeta inom LSS.

Cheferna inom LSS ska kontrollera att dokumentation sker på ett tryggt och bra
sätt genom att läsa vad personalen skriver.

NÄR: Under 2016 och 2017

DEN ENSKILDES MÖJLIGHET ATT LEVA ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

MÅL 1: Du som brukare bestämmer själv hur din vardag ska se ut.

HUR: Alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan med mål som går att
följa upp.

Om du behöver ska du få hjälp att få en anpassad plan med t.ex. foto,
pictogram.

NÄR: Under 2016

MÅL 2: Brukarna ska kunna berätta vad du tycker är bra och även dåligt med de
insatser vi ger.

HUR: Alla brukare ska få information och bli visade hur har man gör för att
lämna synpunkter på det stöd som ges, via Synpunktshanteringen som man
hittar på kommunens hemsida.

Delaktighetsslingor ska genomföras på Majorsgatan och Erikljungsgatan för att
undersöka vad brukarna där tycker om sitt boende.

NÄR: Våren 2016

Mål 3.Personalen ska lära sig mer om olika funktionsnedsättningar och hur de
kan gör brukarna mer delaktiga i beslut i vardagen.

HUR: Personalen ska få utbildning om autism för att förstå hur det är att leva
med denna funktionsnedsättning.

Personal och chefer ska få träffas i studiecirklar och prata om LSS-lagen, vad
den säger och hur vi stödjer brukarna att bli självständiga och delaktiga utifrån
sina behov och förutsättningar.

NÄR: Vår och höst 2016

MÅL 4: De brukare som önskar ska få en större kunskap och inflytande kring sin
ekonomi.

HUR: I samband med Studiecirkel ” Viktigt att veta som vuxen” pratar vi vid ett
tillfälle om ekonomi och hjälpmedel för att förstå mer kring detta.

Personalen ska få tips på bra appar kring ekonomi som de kan stödja brukarna
att använda.

Cheferna inom LSS ska bjuda in god män och företrädare för att berätta mer
om LSS-lagen och vilka pedagogiska hjälpmedel som finns för att stödja
brukarna att förstå mer kring sin ekonomi.

NÄR: Under 2016

MÅL 5: Arbeta för att stödja de brukare som vill och kan, att få kunskaper och
träning som ökar möjligheterna att komma närmare den öppna
arbetsmarknaden.

HUR: Samarbeta med arbetsförmedlingen och Samhall.

Upprätta ett CV till alla brukare som har en individuell placering.

Utveckla en arbetsgrupp på daglig verksamhet som har sin sysselsättning på en
arbetsplats men med stöd av arbetshandledare.

NÄR: Under 2016 och 2017

MÅL 6: Få bo hur man själv vill och att ha möjlighet att flytta.

HUR: Göra om Kvarngatan till ett serviceboende samt utveckla mobila teamet.

NÄR: Under 2016 och 2017

GE GOD VÅRD OCH OMSORG, SKAPA TRYGGHET OCH TILLIT

MÅL 1: Alla brukare ska få ett gott bemötande av personalen som ger dem
stöd.

HUR: Chefer och personal ska tillsammans prata om LSS-lagen och vad som är
viktigt för att skapa ett gott bemötande, det som kallas värdegrund.

Personalen ska prata med brukarna om vad de tycker är ett gott bemötande
och skriva ner vad brukarna tycker är viktigt, för att de ska känna tillit till de
som ger dem stöd.

Brukarnas tankar om bemötande ska sedan skrivas ner i en bemötandeguide
som ny personal kan läsa.

NÄR: Under 2016 och 2017

MÅL 2: LSS ska erbjuda brukarna varierade och individuella aktiviteter, som
skapar trygghet och meningsfullhet för brukarna i deras vardag.

HUR: Personalen ska få utbildning i taktil massage

Daglig verksamhet ska erbjuda de brukare som vill taktil massage- för att skapa
välmående.

Nytt upplevelserum på Daglig verksamhet skall kunna nyttjas även av de
brukare som inte har insatsen daglig verksamhet, men som har en annan LSSinsats.

NÄR: Under 2016

