
NÄRSTÅENDEMÖTE 
SÄRSKILDA BOENDEN LSS 
Välfärd samhällsservice, Omsorg- och assistans



• Välkomna!

• Presentationsrunda 

• Information om nuläget 

• Ombud i verksamheterna 

• Vad kan ni förvänta er av oss och vad står vi för?

• Vår fortsatta kommunikation med er

• Frågor?

KVÄLLENS AGENDA



• Närståendemöten genomförs för samtliga boenden 25/11-3/12.

• SIP-möten pågår och planeras vara klara den 3 december. Minette deltar.

• Två möten med medarbetarna har genomförts under hösten. HR och  
Kommunal har också varit representerade. 

• De flesta av medarbetarna har tackat ja till att följa med över till oss. 

• Praktiska och administrativa förberedelser för medarbetarna pågår
(telefoner, datorer, inloggningar till system mm).

• En översyn av lokalernas gemensamma utrymmen är gjord för att 
identifiera renoveringsbehov och eventuella behov av inköp av möbler.

INFORMATION OM NULÄGET



• I verksamheten finns ett antal olika ombud:

- Kontaktman

- Teknikcoach/ombud

- Läsombud

- Kompetensombud

- Aktivitetsombud 

Vad deras roll innebär framgår av den fortsatta presentationen. 

OMBUD I VERKSAMHETERNA



• Salutogent förhållningssätt

• Tydliggörande pedagogik 

• Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

• Tekniksatsning med läsplattor (Teknikcoach/ombud)

• Arbetsverktyget Funca

• Lågaffektivt bemötande.

• Delaktighetsmodellen

• Regelbundna brukarråd 

• Kontinuerligt mäta kundnöjdheten

• Implementera det våldsförebyggande programmet VIP

SJÄLVBESTÄMMANDE, INFLYTANDE 
OCH INTEGRITET



• Individuella aktiviteter med personalstöd.  (Kontaktman)

• Personligt anpassat veckoschema 

- ger kunden stöd för en hållbar balans mellan arbete/sysselsättning, 
fritidsaktiviteter, vardagssysslor och vila/rekreation.

• Prova på-aktiviteter

• Resträning

• Hälsofrämjande aktiviteter

• Aktiviteter anpassade efter kundens fysiska förmåga

• Inspirera till fysisk aktivitet

• Meningsfulla aktiviteter på dagtid för kunder som saknar 
arbete/sysselsättning

• Stöd vid myndighetskontakter eller följa med på studiebesök.  

KULTUR OCH FRITIDSAKTIVITETER



• Möjlighet till semesteraktiviteter med personalstöd utanför bostaden upp 
till 10 dagar. 

• Erbjuda två gemensamma aktiviteter per vecka

• Samverkan med andra verksamheter 

• En aktivitetsansvarig i varje verksamhet

• Främja läsning och tillgänglighet till nyheter och samhällsinformation 
(läsombud)

KULTUR OCH FRITIDSAKTIVITETER



• Kontinuitet i personalgruppen och i våra arbetssätt.

• Erbjuda en bra arbetsmiljö 

• Flexibel arbetstidsmodell 

- minskar behovet av externa vikarier och skapar samsyn

• Trygghetsjouren för kontinuitet och trygghet efter kontorstid.

• Obligatorisk utbildningstrappa i fyra steg. 

• Kompetensombud

• Avsatt tid för trygg överrapportering mellan arbetspass

• Appva, digitalt signeringsverktyg för säker medicinhantering

FÖR VÅRA MEDARBETARE



• Regelbundna brukarkonferenser 

- Bland annat uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet 

- Årlig kvalitetsberättelse för verksamheten 

• Kontaktmannens roll - övergripande ansvar för kundens omsorgsinsatser

• Veckoplanering tillsammans med kund 

• Nätverkskartor och nätverksmöten. 

• Vi deltar alltid aktivt i arbetet med SIP

KONTINUITET FÖR DEN ENSKILDE



• Webbsida finns för löpande information inför övertagandet:
https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/omsorg-och-
assistans/boende/nya-gruppbostader-2020/

- Den som vill har möjlighet att prenumerera på sidans nyheter.

• OBS! Ovanstående är en tillfällig sida. Från 2 januari kommer varje 
verksamhet att ha sin egen webbsida med grundläggande information. 
Den sidan kommer då att hittas här https://www.nacka.se/valfard-
samhallsservice/omsorg-och-assistans/boende/

FRÅGA:
Hur föredrar ni att få generell information? 

FORTSATT KOMMUNIKATION

https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/omsorg-och-assistans/boende/nya-gruppbostader-2020/
https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/omsorg-och-assistans/boende/


• Kommer du på frågor i efterhand är du givetvis 
välkommen att kontakta någon av oss.

Lillan Axelsson, verksamhetschef
Telefon: 0704318619
lillan.axelsson@nacka.se

Minette Kannerberg, biträdande verksamhetschef
Telefon: 070 4318925 (Aktivt från 2 januari)
minette.kannerberg@nacka.se
OBS! Minette börjar formellt den 2 januari varför eventuella frågor i första 
hand bör ställas till Lillan fram till dess. 

FRÅGOR?

mailto:lillan.axelsson@nacka.se
mailto:minette.kannerberg@nacka.se


För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


