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Inledning 

Under nästan två decennier har det gjorts ansatser till att beskriva, definiera och reglera kvali-

teten inom omvårdnadsinsatserna vid riksgymnasierna för rörelsehindrade.
1
 Följande rapport 

gör inte anspråk på att vara slutpunkten i detta arbete. Förhoppningen är dock att den ska 

kunna utgöra ett första steg att ta detta arbete från tanke till konkreta åtgärder.  

 

Med detta sagt bör det dock framhållas att kvalitetsarbete på intet vis har varit frånvarande i 

verksamheterna. Verksamheterna har var och en arbetat mer eller mindre aktivt med dessa 

frågor. Det som har saknats är ett gemensamt synsätt. 

 

Följande rapport innehåller förslag till åtgärder för verksamheter som erhåller statsbidrag till 

omvårdnadsinsatser vid de riksrekryterande gymnasierna för svårt rörelsehindrade (de så kal-

lade Rh-anpassade riksgymnasierna). Förslagen omfattar  

 

 verksamheternas systematiska kvalitetsarbete, 

 verksamheternas innehåll och organisation, 

 återrapporteringen till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).  

 

I vissa fall är förslagen konkreta och direkt genomförbara, i andra fall innebär förslagen av-

gränsningar av större frågor till mer hanterbara utvecklingsområden. När förslagen har tagits 

fram har särskild hänsyn tagits till myndighetens redovisning av regeringsuppdraget angående 

gymnasieutbildning för elever med funktionshinder (SPSM Dnr ALL 2009/403) samt slutbe-

tänkandet från Utredningen om en flexibel specialskola (SOU 2012:24). 

 

I de fall då benämningen riksgymnasierna används i rapporten åsyftas de Rh-anpassade riks-

rekryterande gymnasierna. 

Målet med omvårdnadsinsatserna 

I överenskommelsen mellan myndigheten och huvudmännen för omvårdnadsinsatserna anges 

att syftet med verksamheten är ”att den enskilde eleven ska få så goda förutsättningar som 

möjligt att genomföra sina gymnasiestudier” (se exempelvis ALL 2013/84).   

                                                 
1
 Från 1996 finns exempelvis ett förslag till måldokument för verksamheten som författarna hoppades skulle 

utgöra en bas för fortsatta diskussioner. 
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Habilitering 

Elevens behov av habilitering är en förutsättning för att få studera vid riksgymnasierna. Föl-

jande avsnitt kommer avslutas med att förslag för habiliteringen presenteras och förklaras. 

 

Utgångspunkter 

Vad har då skrivits om habiliteringsverksamheterna vid de Rh-anpassade riksgymnasierna? 

Vilka styrdokument har betydelse för verksamheten, vad sägs i genomförda studier och vad 

har framkommit i myndighetens diskussioner med verksamheterna? 

Styrdokument 

Regeringens proposition (1989/90:92) om gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ung-

domar är sig självt inget styrande dokument men ger en tydlig bild av intentionerna med inrät-

tandet av riksgymnasierna. I propositionens inledning beskrivs exempelvis syftet med att in-

rätta särskilda Rh-anpassade riksgymnasier. 

”Numera fullföljer elever med funktionshinder i allmänhet sina studier i gymnasieskola på den 

egna gymnasieorten. Det finns emellertid ett mindre antal – ca 20 per årskull – svårt rörelsehind-

rade ungdomar som har behov av så stora och samordnade resurser och personal med speciell 

kompelens vad gäller utbildning och habilitering, att del inte är praktiskt möjligt all anordna 

detta på den egna gymnasieorten. Med hänsyn till att denna grupp endast omfattar ett fåtal elever 

i en gymnasieregion, har det visat sig svårt att på kommunal nivå tillgodose deras behov av an-

passad utbildning, social service och habilitering. Det har också visat sig svårt all ute i kommu-

nerna skapa och vidmakthålla erforderlig kunskap och kompelens på detta område. För denna 

elevgrupp behövs således gymnasieutbildning i skolor med stora upptagningsområden och sär-

skilda resurser.” (s.11) 

Senare i propositionen beskrivs behovet av att verksamheterna är samordnade och flexibla. 

”Det är här frågan om elever med komplicerade funktionshinder – rörelsehinder regelmässigt i 

kombination med annat funktionshinder – för vilka det vardagliga livet och olika former av be-

handling och habilitering tar mycket tid och kraft i anspråk. Det är därför nödvändigt att peda-

gogisk verksamhet, boende, omvårdnad och habilitering samverkar så att eleverna får verklig 

möjlighet att tillgodogöra sig studierna. Detta innebär att elevens skolgång måste planeras indi-

viduellt med hänsyn till de övriga insatser som behövs för att han eller hon skall kunna fungera i 

det dagliga livet. Det är vidare väsentligt att gränserna mellan habiliteringen en å ena sidan och 

undervisningen å den andra är flexibel.” (s.11) 

Habilitering definieras i propositionen som ”omvårdnad i form av det särskilda sociala, psy-

kologiska och medicinska stöd som eleven behöver” (s.21). 

 

I FN:s ”Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet 

och jämlikhet” antogs 1993 och beskriver de förutsättningar som krävs för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna bli fullt delaktiga och jämlika i samhället. Sverige har anslutit 

sig till reglerna och det åligger regering, myndigheter, kommuner, företag och organisationer 

att förverkliga dessa. I reglerna finns exempelvis sju punkter under regeln (3) rehabilitering 

där det bland annat fastslås att rehabilitering bör erbjudas för människor med funktionsned-

sättning för att dessa ska kunna uppnå och behålla största möjliga självständighet och funkt-

ionsförmåga. I regeln (6) om utbildning fastslås bland annat att personer med funktionsned-

sättning bör ges lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå.  
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I slutet av 2008 ratificerade regeringen FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. I 50 artiklar preciseras rättigheterna för personer med funktionsnedsätt-

ning. Konventionens artikel 26 har rubriken ”Habilitering och rehabilitering” och inleds med 

följande stycke:  

”Konventionsstaterna ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder, däribland genom kamrat-

stöd, för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att uppnå och vidmakthålla 

största möjliga oberoende, full fysisk, mental, social och yrkesmässig förmåga samt fullt inklude-

rande och deltagande i livets alla aspekter. I det syftet ska konventionsstaterna organisera, för-

stärka och utsträcka heltäckande habiliterings- och rehabiliteringsstöd och habiliterings- och re-

habiliteringsprogram, särskilt på områdena hälsa, sysselsättning, utbildning och social service 

[…]” (Artikel 26) 

FN:s barnkonvention ratificerades av Sverige år 1990. Konventionen definierar alla männi-

skor under 18 år som barn och innehåller 54 artiklar som definierar barns rättigheter ur olika 

hänseenden. Grundläggande principer i konventionen är principen om alla barns lika värde 

och rättigheter (artikel 2) samt att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid 

alla åtgärder som rör barnet (artikel 3). I artikel 8 fastslås att varje barn har rätt att uttrycka sin 

mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. 

  

I patientsäkerhetslagen (PSL SFS 2010:659) definieras bland att vilka utbildningar som krävs 

för vissa skyddade titlar, som exempelvis läkare och psykolog. I lagen beskrivs även vårdgi-

varens skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (3 kap.). Senast 1 mars 

varje år ska vårdgivaren dessutom upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 

framgå hur arbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 

vilka resultat som har uppnåtts (3 kap. 10§). Vårdgivaren ska alltså beskriva vad verksamhet-

en har gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker i vården 

samt vilka resultat detta arbete fått. 

 

I patientsäkerhetslagen anges även att alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård ska 

anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (2 kap. 1§ PSL). IVO an-

svarar för tillsynen över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till IVO ska vårdgivaren (enligt lex Maria) 

anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Till IVO 

kan även patienter eller närstående anmäla händelser som de upplever har medfört eller kun-

nat medföra vårdskada.  

 

I 3a § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) stadgas att landstingen ska erbjuda dem som är bo-

satta inom landstingen habilitering och rehabilitering. Enligt samma paragraf ska habilitering 

planeras i samverkan med den enskilde. Av planen ska planerade och beslutade insatser 

framgå. 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen ger habiliteringsinsatser enligt HSL men även rådgivning 

och annat personligt stöd enligt (9:1 §) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Insatser enligt LSS ska vara ett komplement till insatser enligt HSL. 

 

I skollagen (SFS 2010:800) att de Rh-anpassade riksgymnasiernas målgrupp är ungdomar 

med ett rörelsehinder som ensamt eller i kombination med annan funktionsnedsättning behö-

ver tillgång till en skola med Rh-anpassad utbildning för att kunna följa ett program i gymna-

sieskolan och har behov av habilitering samt i vissa fall elevboende under utbildningen (15 

kap. 35 §). 
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I offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) reglerar bland annat utlämnandet av all-

männa handlingar, tystnadsplikt och mer specifikt sekretess inom hälso- och sjukvård (25 

kap.). 

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsar-

bete (SOSFS 2011:9) gäller alla verksamheter som bedriver verksamhet enligt Hälso- och 

sjukvärdslagen (SFS 1982:763), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 

1993:387) eller Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). I föreskriften beskrivs att och till viss del 

även hur ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas inom dessa verk-

samheter. 

 

I Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utfö-

ras som egenvård (SOSFS 2009:6) preciseras kraven på ledningssystemet. Där anges nämli-

gen att verksamhetens rutiner ska beskriva hur verksamheten ska samarbeta med olika aktörer 

i samband med egenvård (3 kap. 2 §). Dessa rutiner ska innefatta rutiner för bedömning, sam-

råd och planering i samband med egenvård (3§). Föreskrifterna innehåller dessutom regler för 

hur bedömningen ska genomföras, dokumenteras, kommuniceras och följas upp (omprövas). 

Bland annat anges att bedömningen ska göras i samråd med patienten och utifrån respekten 

för dennes självbestämmande och integritet samt behov av trygghet och säkerhet (4 kap. 3§). I 

bedömningen ingår en analys av om utförandet av egenvård kan innebära att patienten utsätts 

för risk att skadas (4 kap. 5§). Om patienten behöver praktisk hjälp att utföra egenvården ska 

”den behandlande legitimerade yrkesutövaren” samråda med den part som ska bistå (4 kap. 

6§). Bedömningen ska dokumenteras (4 kap. 8§) och följas upp, samt omprövas om förutsätt-

ningarna förändras (4 kap 10§). 

  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och 

rehabilitering (SOSFS 2007:10) gäller även den verksamhet som bedrivs enligt Hälso- och 

sjukvärdslagen (SFS 1982:763), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 

1993:387) eller Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). I föreskriften beskrivs rutiner och för en 

samordning av insatser ska ske mellan olika verksamheter. 

Studier och utredningar 

Rapporten ”Kvalitet i Habiliteringen för barn och ungdom” är ett resultat av ett gemensamt 

utvecklingsarbete inom ramen för Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Utvecklingsar-

betet hade sin grund i ett gemensamt behov av att diskutera och utveckla verktyg för kvali-

tetsarbete inom habiliteringen. Arbetet pågick från 1998 fram till 2000. I rapporten redovisas 

resultatet av detta arbete. Dokumentet syftar, enligt författarna, till att ”kunna användas som 

underlag för planering och utveckling av habiliteringsverksamheter oavsett organisation” 

(s.4). Rapporten och arbetet som den låg till grund för kan ses som början på ett arbete som 

fortsatt fram till idag. Bland annat inom Västra Götalandsregionen har man vidareutvecklat de 

verktyg som började ta form i den nämnda rapporten. Där har man under 2013 börjat använda 

ett utvärderingsverktyg som utgår från WHO:s International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF). Arbetet lever även vidare i de indikatorer som används inom ra-

men för Nysam.
2
 Nysam är ett samarbete mellan en stor del av Sveriges landsting kring fram-

tagandet av nyckeltal för sjukvård och omsorg. Nysam leds av företaget Helseplan Nysam AB 

och består av 25 utvecklingsgrupper, var och en består av en verksamhet inom samma speci-

alistområde. En av dessa utvecklingsgrupper behandlar habilitering. Sammarbetet resulterar i 

                                                 
2
 www.nysam.com 
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en årlig rapport med olika nyckeltal för de medverkande verksamheterna, bland annat effekt-

mått för habiliteringsinsatser. 

 

I rapporten ”Ungdomars syn på kvalitet – En kartläggning av riksgymnasieungdomars syn på 

kvalitet i habiliterings- och elevhemsverksamheterna vid RgRh” redovisas resultatet av en 

undersökning där elever vid riksgymnasierna fått ge sin bild av kvalitet inom verksamheterna. 

I rapporten framkommer att samtliga elever i undersökningen ansåg att självständighet och att 

känna sig självständig var mycket viktigt. Nästan alla uppger dessutom att det är viktigt eller 

mycket viktigt att kunna få påverka hur verksamheten utformas för dem. Det gällde framför 

allt praktiska frågor som exempelvis kropp och själv samt detaljer rörande fritid och läxhjälp 

(s.8). Det övergripande området påverkan och delaktighet var således ett av de absolut viktig-

aste för ungdomarna. Nästan samtliga ungdomar hade någon vuxen att vända sig till och prata 

inom verksamheterna men det fanns några som saknade en sådan kontakt. De flesta ungdomar 

upplevde dessutom att kvaliteten inom habiliteringen var mycket hög totalt sett. Avseende 

habiliteringens lokaler poängterad ungdomarna vikten av rymliga lokaler (exempelvis med 

ordentliga omklädnings- och hygienutrymmen). Att det byggs in flexibla lösningar samt att 

lokalen ligger i nära anslutning till skolan eller elevhemmet. Det upplevdes dock av vissa som 

segregerande om alla riksgymnasiets lokaler låg inom samma område. Ungdomarna fick 

också ta ställning till samarbete mellan riksgymnasiets olika delar. Nästan hälften av ungdo-

marna uppgav att detta var viktigt eller mycket viktigt. Utredaren kommenterar ungdomarnas 

svar med att de flesta nog tyckte ”att samarbete innebar hög kvalitet, men var osäkra på hur 

det skulle se ut” (s.20). 

 

I Ann-Marie Stenhammars utredning ”Stöd i utveckling – Habilitering inom riksgymnasie-

verksamheten för svårt rörelsehindrade ungdomar” (1999) ges en förhållandvis detaljerad 

beskrivning av habiliteringen ur personal- ungdoms- och föräldraperspektiv.  Utredningen 

består av tre delrapporter som var och en belyser verksamheten men ur de olika intressenter-

nas perspektiv. Rapporten bygger på intervjuer med representanter från verksamheter samt 

genomgång av befintlig litteratur, styrdokument och dokumentation. I rapporten beskrivs 

bland annat habilitering som begrepp och verksamhet, dess mål, innehåll och utvecklingsom-

råden. I utredningen framkom att ungdomarna genomgående uttryckte att de värderade habili-

teringen högt. Av habiliteringsteamets olika yrkesföreträdare var det framförallt kontakten 

med sjukgymnasten som togs upp. Flera ungdomar uttryckte tydligt att de hade förstroende 

för sjukgymnasten och dennes bedömning av vad som var bäst för dem. Samtidigt uttryckte 

merparten av ungdomarna att det var svårt att komma egna idéer och förslag på träningen 

upplägg. I många fall trodde man att detta berodde på att de inte kände till så många sätt att 

träna på. Några av dem som ändå tyckte att de hade idéer upplevde att de måste bevisa för 

personalen att de faktiskt kan bestämma själva. Utredaren menar att det där fanns en diskre-

pans mellan personalens uttalanden om målsättningen med elevens egna aktivitet i självstän-

dighetsutvecklingen och det sätt på vilket eleverna själva uttryckte det. 

 

I rapporten ”Uppföljning av före detta elever på Riksgymnasiet i Göteborg” från 2006 inter-

vjuades ett antal före detta elever av personal från riksgymnasiet i Göteborg. Syftet var bland 

att identifiera utvecklingsområden för de olika delarna. I uppföljningen framkom att alla fått 

den habilitering de önskade men att det kunde bli väldigt stressigt att få till habiliteringen i 

skolschemat. En uttryckte att han inte alltid kunde uttrycka sina önskemål klart och tydligt. 

Två personer önskade att det hade gjorts en psykologbedömning under gymnasietiden för att 

se om de var hade rätt till daglig verksamhet. Några nämner även att det var mycket personal-

byten och att det var jobbigt och en annan efterfrågade flera gruppaktiviteter. När det gäller 

samarbetet mellan de tre delarna upplevde endast fem av 13 intervjuade elever att detta funge-
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rat bra. Bland de övriga framfördes exempelvis synpunkter som att kommunikationen gene-

rellt inte fungerade. Några nämner oenighet mellan elevhem och skola angående transporter 

mellan verksamheterna och även kring läxhjälp. Någon nämnde att det var tydligt irriterat 

mellan skola och habilitering rörande schemaläggningen och svårigheten att få till habilite-

ringen. Generellt var dock eleverna nöjda med sin gymnasietid (s. 3-4). 

 

I Specialpedagogiska skolmyndighetens redovisning av regeringsuppdraget angående gymna-

sieutbildning för elever med funktionshinder (SPSM Dnr ALL 2009/403) framhålls, bland 

mycket annat, att kvalitetsfrågor bör regleras i avtalet mellan staten och huvudmännen. En 

sådan reglering bör enligt utredarna underlätta uppföljningen av verksamheten men också 

tydliggöra verksamhetens gränser.  Det framhålls dessutom vikten av att elevernas särskilda 

behov beaktas, till exempel genom krav på att personalen ska ha kunskap om elevernas funkt-

ionsnedsättning. 

 

Slutbetänkandet från utredningen om en flexibel specialskola (SOU 2012:24) innehåller en 

förhållandevis grundlig genomgång av riksgymnasiernas olika delar. Om habiliteringen sägs 

att den ”har goda förutsättningar att erbjuda en hög kvalitet då verksamheten är mycket väl 

utbyggd med hög tillgänglighet, många olika yrkesgrupper och personal som ges relevant 

kompetensutveckling” (s. 92). Utredningen pekar dock på att det förefaller finnas skillnader 

mellan skolorna i omfattningen av den habilitering som kommer eleven till del. Dessutom 

pekar utredningen på att det förefaller finnas skillnader i hur habiliteringarna uppfattar sitt 

uppdrag (s.95). 

Workshop 

Vid två tillfällen (17 maj och 18 september 2013) träffades representanter från habiliteringar-

na för att tillsammans med representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten diskutera 

kvalitet inom habiliteringen. I följande avsnitt kommer huvudpunkterna från dessa diskuss-

ioner återges. 

 

I diskussionerna framhölls vikten av att individuella planer för habiliteringsinsatser upprättas 

och följs upp. Vid upprättandet av dessa ska elev och föräldrar vara delaktiga. Eleven kan i 

dessa sammanhang göra sin röst hörd genom exempelvis samtalsmattor/bildstöd, checklistor 

eller Shiers stege.  

 

I diskussionen framhölls dessutom att det ska finnas en tydlig gränsdragning och samordning 

av insatserna med övriga aktörer, exempelvis skolhälsovården, elevhälsan och hemlands-

tinget. Vidare bör det ske en kontinuerlig samverkan mellan skola, habilitering och elevhem. 

Vid behov bör även kontinuerliga kontakter ske med specialister. Habiliteringen kan vid be-

hov samarbeta med skola och boende (eller övriga aktörer) kring elevens fritidsaktiviteter. 

Detta kan exempelvis handla om att personal från habiliteringen följer med när eleven ska 

prova på nya fritidsaktiviteter. 

 

Representanterna från habiliteringarna pekade även på att det bör finnas tillgång till en (trä-

ningslägenhet med träningskök) som en förberedelse inför vuxenlivet. 

 

Habiliteringen bör, enligt representanterna, tillsammans med eleverna skriva underlag till 

kommun (LSS) och försäkringskassan. Inför kontakt med kommunens arbetsförmedling bör 

habiliteringen vara behjälplig med att bland annat gå igenom elevernas förmågor. Planering 

och genomförande av praktikplats bör, enligt representanterna, ske i samverkan med skolan. 
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När det gäller personalen inom habiliteringen så menar man att dessa bör ha en godkänd 

grundutbildning utifrån sin profession. Personalen inom alla yrkesgrupperna bör dessutom 

inhämta information om nya metoder och arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Vi-

dare bör all personal ha en dokumenterad plan för kompetensutveckling samt erbjudas konti-

nuerlig fortbildning. 

 

Journalföring ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Arbetsgivaren ansvar för att de 

styrdokument som krävs upprättas inom verksamheten samt att det finns kännedom om gäl-

lande regelverk inom verksamheten. 

 

Habiliteringsinsatserna bör, enligt representanterna från habiliteringarna, finnas tillgängliga i 

nära anslutning till skolan. Arbetsgivaren bör säkerställa att lokaler, utrustning med mera är 

ändamålsenliga och kontrolleras kontinuerligt. 

 

Gruppen gav under diskussionerna även förslag på några mått som skulle kunna användas för 

att mäta effektivitet och kvalitet inom verksamheten: 

 

 Antal personal per elev 

 Grad av inflytande för elever och föräldrar 

 Grad av uppfyllelse av individuella mål 

 Grad av nöjdhet hos elever och föräldrar 

 Antal klagomål och avvikelser 

Förslag på åtgärder 

Hur ska då kvalitetsarbete bedrivas inom habiliteringarna, vad ska verksamheten innehålla 

och hur ska de återrapportera till myndigheten? 

 

Med utgångspunkt från det som skrivits, diskuterats eller beslutats tidigare ges här ett antal 

förslag på möjliga åtgärder. Detta ska ses som ett försök till ett första steg i ett arbete som i 

slutändan kan komma att innehålla betydligt flera delar. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Som framhållits tidigare regleras habiliteringens systematiska kvalitetsarbete i Socialstyrel-

sens föreskrift om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). I före-

skriften anges att vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 

och att detta ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksam-

hetens kvalitet (3 kap. 1§). Kvalitet definieras i föreskriften som ”att en verksamhet uppfyller 

de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har 

meddelats med stöd av sådana föreskrifter” (2 kap 1§). ”Kvalitetsdefinitionen kan beskrivas 

som en ram som ska fyllas med det innehåll som finns i lagar och andra föreskrifter eller be-

slut som gäller för verksamheten” (Handbok, s.12). Verksamheten ska således ha kännedom 

om och förstå betydelsen av de lagar och föreskrifter som finns för verksamheten.  

 

Med stöd av ledningssystemet ska vårdgivaren ”planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 

och förbättra verksamheten” (2 §). Vidare anges att vårdgivaren ska identifiera, beskriva och 

fastställa de processer som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitetet (4 kap. 2§). I 

denna processkartläggning ska processens aktiviteter identifieras (3§) och rutiner fastställas 
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för respektive aktivitet (4§). I processbeskrivningen och rutinerna ska det också framgå när 

och hur samverkan ska ske (6§).  

”Föreskrifternas krav på att identifiera, beskriva och fastställa processer för samverkan gäller 

för dem som finns i den egna verksamheten, det vill säga inom respektive vård- eller omsorgsgi-

vares organisation. Det kan vara fråga om hur samverkan ska bedrivas till exempel mellan olika 

enheter eller andra organisatoriska delar och mellan olika personalgrupper.” (Handbok, s.23) 

Av processerna och rutinerna ska det också framgå hur samverkan möjliggörs med externa 

aktörer.  

 

Verksamheten ska vidare genomföra riskanalyser (5 kap. 1§), egenkontroll (2§) samt ha en 

adekvat klagomålshantering (3§).  

”Riskanalyser innebär att den som bedriver verksamheten är framåtblickande, det vill säga arbe-

tar förebyggande. Riskanalyser ska omfatta verksamhetens samtliga delar. Analyser ska göras för 

att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp 

till de krav och mål som ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut.” (Handbok, s. 26) 

Att bedriva egenkontroll innebär att verksamheten systematiskt följer upp och utvärderar den 

egna verksamhetens resultat. Egenkontrollen kan exempelvis innefatta målgruppsundersök-

ningar, jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i kvalitetsregister, öppna jämfö-

relser eller tidigare resultat.  

 

Verksamhetens ”ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet”. 

(Handbok s.28) Klagomålen kan komma från verksamhetens alla intressenter, exempelvis 

vårdtagare och deras närstående, personal, vårdgivare, myndigheter eller föreningar.(handbok, 

s.28) Inkomna rapporter, klagomål eller synpunkter på verksamhetens kvalitet ska samman-

ställas och analyseras för att vårdgivaren ska kunna se mönster eller trender som indikerar 

brister i verksamhetens kvalitet (5 kap, 6 §). Med utgångspunkt från dessa analyser ska de 

åtgärder vidtas som krävs för att säkra kvaliteten i verksamheten (5 kap. 7§) och det fram-

kommer indikatorer på att verksamhetens processer eller rutiner inte är ändamålsenliga ska 

dessa förbättras (5 kap, 8§).  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten ska fortlöpande dokumenteras och med ut-

gångspunkt från denna dokumentation bör en årlig sammanhållen kvalitetsberättelse upprättas 

(7 kap. 1§). Upprättandet av kvalitetsberättelsen kan, om det är möjligt, samordnas med upp-

rättandet av den årliga patientsäkerhetsberättelsen (enligt 3 kap. 9 och 10 §§ PSL) för att på så 

sätt undvika dubbelarbete. 

 

Skrivningarna i föreskriften om ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ligger i 

linje med de punkterna från workshopen som pekade på nödvändigheten av att ledningen har 

kännedom om lagstiftningen som gäller för verksamheten samt att nödvändiga lokala styrdo-

kument upprättas.  

 

Förslag: Med föreskriften om ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

inom habiliteringen finns en stabil grund för ett aktivt kvalitetsarbete som bland 

annat inkluderar systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten. Den 

årliga sammanhållna kvalitetsberättelse som verksamheten bör upprätta (enligt de 

allmänna råden i föreskriften) kan utgöra ett viktigt underlag i myndighetens upp-

följning av verksamheten. De habiliteringar som ingår i en större organisation har 

förmodligen ett ledningssystem för hela organisationen. Mycket av arbetet görs i 
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dessa fall gemensamt för hela organisationen, exempelvis kvalitetsberättelsen. 

Det finns dock inget som hindrar att en enhet inom en större organisation sam-

manställer en egen kvalitetsberättelse. Utgångspunkten i föreskriften är dock att 

ledningssystemet i sin helhet anpassas till verksamhetens inriktning och omfatt-

ning (4 kap. 1§), vilket även bör gälla omfattningen på enhetens kvalitetsberät-

telse.  

 

Med utgångspunkt från detta bör Specialpedagogiska skolmyndigheten kräva att 

habiliteringarna årligen inkommer med en kvalitetsberättelse utifrån en struktur 

som fastställs av myndigheten (se bilaga 1). Kvalitetsberättelsen ska vara kortfat-

tad och huvudsakligen innehålla uppgifter som verksamheten sedan tidigare har 

dokumenterat eller insamlat i enlighet med tidigare nämnda föreskrift.  

Innehåll och organisation 

Utöver de lagar och föreskrifter som habiliteringen är skyldig att följa kan Specialpedago-

giska skolmyndigheten fastställa vissa grundläggande kriterier och krav för verksamheten. 

Följande avsnitt innehåller några sådana områden där det kan behövas förtydliganden mellan 

huvudmännen och myndigheten. 

Habiliteringsplan 

I den workshop som hölls med representanter från habiliteringarna framhölls vikten av en 

individuell habiliteringsplan för varje elev. För den habilitering som landstingen ska erbjuda 

de som är bosatta inom landstinget finns en lagstadgad skyldighet att upprätta en plan. 

[…] Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel skall planeras i sam-

verkan med den enskilde. Av planen skall planerade och beslutade insatser framgå. (3 b § HSL) 

En motsvarande skrivning finns i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade. 

”I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde erbjudas att en individu-

ell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne.”  (10 § 

LSS) 

Av båda dessa skrivningar framgår att planen ska upprättas i samråd med den enskilde. Detta 

är även något som framhålls i den policy som framtagits av Föreningen för Sveriges Habilite-

ringschefer. I policyn understryks även familjens delaktighet i arbetet med att ta fram habilite-

ringsplanen. 

”Upprättande av en habiliteringsplan i samverkan med barnet, ungdomen och den vuxne samt 

dess familj.”(s.6, Policy)  

 

Delaktighet i upprättande av planen var även något som lyftes upp i den workshop med habili-

teringsrepresentanter som genomfördes 2013. Nödvändigheten av barnets/ungdomens delak-

tighet är även något som går att koppla till barnkonventionen där det står att varje barn har rätt 

att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom (artikel 12). 

  

I propositionen ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappoliti-

ken” (1999/2000:79) framhåller man dessutom vikten av samverkan mellan olika parter i ar-

betet med individuella planer. 
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”De individuella planerna enligt LSS och HSL utgör en viktig grund både för samverkan mellan 

olika nivåer och enheter inom kommun och landsting och mellan olika huvudmän. För den en-

skilde räcker det inte att de olika delarna i kedjan fungerar var och en för sig. Också samspelet 

mellan de olika delarna måste fungera. Om t.ex. skolan upprättar ett åtgärdsprogram för en elev 

eller sjukvården en behandlingsplan är det viktigt att denna ingår i den individuella planen enligt 

LSS eller samordnas med den på annat sätt. På motsvarande sätt kan andra planer eller program 

bli en del av eller samordnas med den individuella planen. Om den enskilde inte omfattas av LSS 

kan t.ex. habiliteringsplanen med dennes medgivande ges samma sammanhållande funktion.” 

(s.126) 

 

Habiliteringsplanen bör även möjliggöra uppföljning och utvärdering av genomförda insatser. 

Detta framhölls exempelvis i proposition 1992/93:159 där det står att planerna ”bör vara så 

utformade att de ger möjlighet till uppföljning, utvärdering och förändringar” (Bilaga 

1,s.120). Uppföljningsbarheten är även något som lyftes fram i rapporten Kvalitet i habilite-

ring för barn och ungdomar (2000) där planens syfte definierades i tre punkter (s.10): 

 

- inflytande och delaktighet för familjen och med stigande ålder och mognad för bar-

net/den unga själv 

- samordning utifrån barnets/den unges och familjens behov 

- möjlighet till utvärdering 

 

I rapporten ”Ungdomars syn på kvalitet” framkom att eleverna värdesatte den egna möjlighet-

en att påverka och vara delaktig mycket högt. I Stenhammars utredning ”Stöd i utveckling” 

framkom att vissa elever upplevt att det varit svårt att få gehör för egna idéer när det gällde 

träningens upplägg. 

  

Förslag: Vikten av att upprätta habiliteringsplaner framhålls i många olika sam-

manhang. Landstingen är enligt lag skyldiga att upprätta individuella planer inom 

sin habilitering men det är mer oklart huruvida habiliteringarna vid de Rh-

anpassade riksgymnasierna även omfattas av denna formulering. Oavsett detta 

bör myndigheten kunna ställa krav på habiliteringarna att de ska upprätta indivi-

duella habiliteringsplaner för alla elever. Det finns dock ingen anledning att de-

taljstyra detta arbete. Vissa grundläggande krav på habiliteringsplanerna bör 

dock kunna ställas. En habiliteringsplan bör exempelvis uppfylla följande krite-

rier. 

 

 Eleven och föräldrarna ska vara delaktiga i framtagandet av planen och 

det ska framgå av dokumentationen att detta har skett. 

 Det ska framgå av planen hur elevens upplevelser och synpunkter tas till-

vara under planens genomförande. 

 Planen ska innehålla uppföljningsbara mål för aktiviteterna. 

 Planen ska innehålla en arbetsfördelning där det framgår vem som ska 

göra vad (exempelvis i förhållande till hemlandsting eller skolhälsovård). 

 Planen ska beskriva hur samordning ska ske med andra parter (exempel-

vis skola, boende eller hemlandstinget). 

 

Vidare kan myndigheten ställa krav på hur uppföljningen av habiliteringsplaner-

na ska genomföras. Detta kommer att diskuteras mer i detalj i ett senare avsnitt. 
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Samordning och samverkan 

Samordning och samverkan av insatser framhålls i flera sammanhang som en viktig faktor i 

framgångsrikt habiliteringsarbete. Som tidigare nämnts framhålls detta i propositionen ”Från 

patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken” (1999/2000:79).   

 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser 

för habilitering och rehabilitering beskrivs rutiner för samordning mellan olika parter. Sam-

ordning får exempelvis endast göras om den enskilde har lämnat samtycke till detta (6§). En 

ur personalen ska utses som ansvarig för samordningen och denne ska ges de förutsättningar 

som behövs för att kunna genomföra samordning (3§). En särskild plan ska enligt föreskriften 

upprättas (9§) och denna ska bland annat innehålla  

 

1. uppgifter om den enskildes behov, förutsättningar och intressen, 

2. mål för de samordnade insatserna,  

3. planerade och beslutade insatser, 

4. uppgifter om vilka verksamheter och vilken personal som ska genomföra insatserna, 

och  

5. en tidsplan för samordningen av insatserna. 

 

Precis som Socialstyrelsen själv påpekar i sitt yttrande över slutbetänkandet från utredningen 

om en flexibel specialskola (SOU 2012:24) gäller dessa föreskrifter inte på skolområdet. 

Samverkan mellan habilitering och skola regleras således inte av denna föreskrift. 

 

I den workshop som genomförts med representanter för habiliteringarna framhölls i fler punk-

ter behovet av kontinuerlig samverkan med boende, skola, hemlandsting och övriga för att 

säkerställa hög kvalitet i verksamheten.  

 

I rapporten ”Ungdomars syn på kvalitet – En kartläggning av riksgymnasieungdomars syn på 

kvalitet i habiliterings- och elevhemsverksamheterna vid RgRh” framkom att många elever 

ansåg det som viktigt att samarbetet mellan riksgymnasiets olika delar fungerar (s.20).  

 

I propositionen från 1989 (prop. 1989/90:92) framhåller regeringen behovet av samverkan 

mellan de olika delarna. 

”Det är därför nödvändigt att pedagogisk verksamhet, boende, omvårdnad och habilitering sam-

verkar så att eleverna får verklig möjlighet att tillgodogöra sig studierna.”(s.11) 

 

I slutbetänkandet från Utredningen om en flexibel specialskola (SOU 2012:24) framhåller 

man att samverkan mellan skola och habilitering är något som definierar de Rh-anpassade 

riksgymnasierna.  

”En elev som har behov av enstaka insatser av habilitering bör utan problem kunna få sådana in-

satser av sitt hemlandsting. Det är när behoven blir omfattande som de i reell mening påverkar 

ungdomarnas studiesituation och behovet av samverkan mellan skolan och habiliteringen blir på-

taglig.”(s.103) 

I Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utfö-

ras som egenvård (SOSFS 2009:6) anges dessutom kravet på samverkan med parter som bi-

står patienten i utförandet av egenvård, vilket har en tydlig koppling till omvårdnaden inom 

boendeverksamheten. 
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Förslag: Samverkan och samordning av insatser och aktiviter har betydelse för 

den upplevda kvaliteten i habiliteringen och inverkar dessutom på möjligheterna 

att förverkliga de övergripande målen med verksamheten. Samverkan mellan de 

olika delarna kan till och med ses som en av de grundläggande komponenterna i 

tanken bakom de Rh-anpassade riksgymnasierna. Mot bakgrund av detta finns 

det anledning för myndigheten att kräva att en strukturerad samordning sker åt-

minstone mellan boende och habilitering, under förutsättning att eleven samtyck-

er till detta. Målsättningen bör vara att även inkludera skolan och andra parter i 

denna samordning men där har myndigheten inga formella möjligheter att ställa 

krav. En utgångspunkt för en sådan strukturerad samordning skulle kunna vara 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:10) trots att den inte formellt gäller för 

samtliga dessa parter. Inom ramen för denna samordning kan boende och habili-

tering (och i förekommande fall även skola) komma överrens om vilka aktiviter 

som respektive verksamhet behöver genomföra eller medverka till. Syftet med 

samordningen är densamma som för verksamheten i sin helhet, nämligen att den 

enskilde eleven ska få så goda förutsättningar som möjligt att genomföra sina 

gymnasiestudier.  Elevens och föräldrarnas delaktighet i denna samordning bör 

särskilt beaktas. 

 

Habiliteringen har dessutom en skyldighet (enligt SOSFS 2009:6) att samråda 

med parter som bistår patienten i egenvård, vilket i många fall blir boendeperso-

nalens uppgift.  

 

Varje huvudman bör utse en verksamhet som har en sammankallande roll avse-

ende den strukturerade samverkan. Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:10) 

bör vara vägledande för denna samordning. Målsättningen bör vara att årligen 

genomföra åtminstone ett samordningsmöte per elev, lämpligen i början av läså-

ret. Denna form av samordning utesluter inte andra former av samverkan eller 

samarbete mellan alla eller vissa verksamheter (exempelvis samråd enligt SOSFS 

2009:6). 

 

Arbetet med strukturerad samordning kan återrapporteras i den tidigare nämnda 

kvalitetsberättelsen (se bilaga 1). 

Kompetens och bemanning 

I Patientsäkerhetslagen (4 kap. 1 §) anges vilken utbildning som krävs för vissa skyddade yr-

kestitlar, exempelvis läkare och psykolog. 

 

I Föreningen för Sveriges Habiliteringschefers policy för habiliteringsverksamhet anges bland 

annat att inom habilitering ”tillhandahålls medicinsk, pedagogisk, social och psykologisk 

kompetens”. Dessutom ska personalen ha ”särskild habiliteringskunskap, dvs kunskap om 

funktionsnedsättningar och deras effekter på vardagsliv, hälsa och utveckling”. Vidare fram-

hålls att kunskap om ”samhället och hur funktionshinder uppstår blir allt viktigare” (policy, 

s.7). 

 

I överenskommelserna för läsåret 2013/14 mellan huvudmännen och staten anges följande. 

”Alla elever i skolan har tillgång till skolhälsovård och elevvård. Riksgymnasieeleverna har be-

roende på olika funktionsnedsättningar därutöver behov av särskilda insatser av social, medi-



14 (30) 

cinsk och psykologisk karaktär som i möjligaste mån ska tillgodoses. Personaldimensionering, 

arbetssätt och metoder måste därför anpassas så att riksgymnasieverksamheten kan tillgodose 

elevernas individuella behov i högre grad än vad som normalt är möjligt på hemorten.” (s.5, ALL 

2013/84) 

Som det framgår av dessa två texter anges det i den första att pedagogisk kompetens ska ingå 

inom habiliteringen medan det inte nämns i den andra. Skrivningen i överenskommelsen lik-

nar den skrivning som återfinns i regeringens proposition om gymnasieutbildning för svårt 

rörelsehindrade ungdomar (1989/90:92): ”Med habilitering avser jag omvårdnad i form av det 

särskilda sociala, psykologiska och medicinska stöd som eleven behöver” (s. 22). Frånvaron 

av den pedagogiska kompetensen inom habiliteringen kan förmodligen även ses som en sätt 

att skilja denna verksamhet från skolhälsovård och elevhälsa. 

I workshopen framhöll representanterna från habiliteringarna vikten av att personalen arbetar 

utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Under rubriken ”Skyldigheter för hälso- och sjuk-

vårdspersonal m.fl.” i Patientsäkerhetslagen anges att ”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.” (6 kap. 1§)  

 

I workshopen framhölls dessutom att all personal bör ha en individuell kompetensutveckl-

ingsplan samt att personalen löpande bör erbjudas kompetensutveckling. 

 

Förslag: Myndigheten bör inte detalj styra vilken kompetens som ska finnas inom 

habiliteringen. Habiliteringarna är själva bäst lämpade att bedöma detta behov. 

Vilken grundutbildning respektive yrkeskategori ska ha styrs dessutom i lagstift-

ning. Dessutom anges där att arbetet ska bedrivas på vetenskaplig grund och be-

prövad erfarenhet. Eventuellt kan det vara lämpligt med ett förtydligande angå-

ende nödvändigheten av att personalen har habiliteringskunskap (exempelvis 

enligt definitionen i policydokumentet från Föreningen för Sveriges Habilite-

ringschefer). Det kan dessutom finnas anledning för myndigheten tydliggöra vik-

ten av löpande fortbildning av personal. En beskrivning av fortbildningsinsatser 

och förekomsten av individuella kompetensutvecklingsplaner bör begäras in i ett 

särskilt avsnitt i kvalitetsberättelsen (se bilaga 1). Eventuellt kan ett krav på indi-

viduella kompetensutvecklingsplaner för samtlig personal vara aktuellt. 

 

Fritidsaktiviteter 

I olika sammanhang har det framgått att det finns en bristande likvärdighet mellan riksgymna-

sierna avseende habiliteringens ansvar för elevernas fritidsaktiviteter. I slutbetänkandet av 

utredningen om en flexibel specialskola framkommer exempelvis detta. 

”En skillnad mellan orterna som är svårt att belägga i statistik, men som framgått vid våra besök, 

är synen på habiliteringens ansvar för elevernas fritidsaktiviteter. Habiliteringen kan t.ex. av 

både medicinska och andra anledningar stimulera elever att träna i gym eller liknande. I ett an-

nat exempel anordnar man med stöd av externa bidragsgivare både fjällresor och utlandsresor på 

loven.” (SOU 2012:24, s.95) 

Även i den workshop som genomfördes med representanter från habiliteringsverksamheterna 

togs denna fråga upp. I detta sammanhang framhölls att habiliteringen vid behov bör samar-

beta med skola och boende (eller övriga aktörer) kring elevens fritidsaktiviteter.  
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Förslag: Myndigheten bör förtydliga habiliteringens ansvar för elevernas fritids-

aktiviteter. En rimlig ståndpunkt i ett sådant förtydligande kan vara att habilite-

ringen har ett ansvar för att möjliggöra elevernas fritidaktiviteter genom att ge 

inledande stöd vid nya eller förändrade aktiviteter. Det bör dock inte ingå i habili-

teringens ansvar att ge löpande stöd i fritidsaktiviteterna, exempelvis genom led-

sagning. 

Habilitering under loven 

Det har vissa sammanhang framkommit att det funnits oklarheter rörande habiliteringarnas 

ansvar för eleverna under lov. I slutbetänkandet från Utredningen om en flexibel specialskola 

(SOU 2012:24) framkom exempelvis att habiliteringen vid ett riksgymnasium var med vid 

resor under lov. 

 

Regeringens proposition (1989/90:92) om gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ung-

domar påpekas att hemkommunernas och hemlandstingens ansvar för de berörda eleverna inte 

helt försvinner eftersom ”ansvaret för att ungdomarna får den omvårdnad och habilitering 

som de behöver kvarstår under de helger och skollov då eleverna vistas i sina hemkommuner” 

(s.22). 

 

Förslag: Myndigheten bör förtydliga habiliteringens ansvar för eleverna vid lov. 

En rimlig ståndpunkt i ett sådant förtydligande kan vara att habiliteringen ska 

erbjuda habilitering till elever som stannar kvar på studieorten vid kortare lov 

(upp till en vecka) men inte under lägre lov (exempelvis sommar- och jullov).  

Återrapportering 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett uppdrag att följa upp och utvärdera det statsbi-

drag som beviljats till habiliteringarna (SFS 2011:130, 12§). Syftet är dels att säkerställa att 

de beviljade medlen används för det som de är avsedda, dels att bedöma statsbidragets effek-

ter och kvaliteten på den verksamhet som bedrivs. Myndigheten ska dock inte utöva tillsyn 

över verksamheten.
3
  

 

I dagsläget dominerar den ekonomiska uppföljningen av verksamheterna. Endast i begränsad 

omfattning följs verksamhetens aktiviteter, prestationer och effekter upp. 

 

Inom ramen för Nysam har ett stort antal landsting under flera år samarbetet med att ta fram 

nyckeltal samt fört diskussioner kring förändrings- och kvalitetsarbete. En av de utvecklings-

grupper som finns är speciellt inriktad mot habiliteringsverksamheter. Utvecklingsgruppen 

möjliggör erfarenhetsutbyte och jämförelser mellan olika habiliteringsverksamheter. Helse-

plan Nysam AB, som är företaget bakom Nysam, har lämnat ett förslag på hur även riksgym-

nasiernas habiliteringar skulle kunna ingå i ett sådant samarbete (se bilaga 3). 

 

                                                 
3
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppdrag att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom bland 

annat hälso- och sjukvård (SFS 2013:176, 1§). Till IVO kan personal, vårdtagare, anhöriga eller andra anmäla 

missförhållande i vård eller omsorg. Eventuella missförhållanden inom habiliteringarna ska således anmälas till 

IVO, antigen direkt av personal, vårdtagare eller anhöriga eller av Specialpedagogiska skolmyndigheten om 

missförhållandena kommit myndigheten till känna. 
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Förslaget innebär att det skapas en undergrupp till den redan existerande utvecklingsgruppen 

inom Nysam. Gruppen får enligt förslaget ”möjlighet att jämföra aktivitet, produktivitet och 

effektmått mellan de fyra gymnasierna samt med de landstingsdrivna habilteringsverksamhet-

erna”. Möjlighet ges till jämförelser både mellan de olika habiliteringarna samt var och en av 

habiliteringarna över tid. Genom att samma mått och insamlingsmetod skulle användas för 

riksgymnasiernas habiliteringar som för övriga habiliteringar som ingår i Nysam möjliggörs 

även jämförelser med dessa. Se bilaga 3 för en mer detaljerad genomgång av förslaget.  

 

I flera olika sammanhang (exempelvis workshop och myndigheten redovisning av regerings-

uppdraget 2009) framhålls dessutom behovet av att även följa upp elever och föräldrars upp-

levelse av verksamheten.  

 

Förslag: Inom Nysam finns ett väl beprövat och använt verktyg för uppföljning 

av aktiviteter, prestationer och effekter inom habiliteringsverksamheter. Samar-

betet (Nysam) är även en möjlig plattform för erfarenhetsutbyte och jämförelser 

mellan habiliteringarna och med andra habiliteringsverksamheter i landet.  

 

Mot bakgrund av detta bör myndigheten kräva att habiliteringarna ingår i den av 

Nysam startade gruppen för dessa verksamheter. Detta innebär även att habilite-

ringarna deltar i insamlingen och sammanställningen av aktivitets-, produktivi-

tets- och effektmått.  

  

Därutöver bör myndigheten åtminstone vartannat år genomföra en enkätunder-

sökning i syfte att belysa elevernas och föräldrarnas upplevelser av verksamhet-

en. Enkätundersökningen ska även innefatta frågor rörande boendeverksamheten 

och om möjligt samordnas med skolverksamheten. Myndigheten bör så snart som 

möjligt inleda arbetet med att ta fram utkast till enkät och förslag på ett upplägg 

där elevernas/föräldrarnas anonymitet garanteras.  

 

Boende och omvårdnad i boende 

Även om behovet av ett elevboende inte är en förutsättning för att en ungdom med rörelsehin-

der ska ha rätt till Rh-anpassad utbildning, så som är fallet med habilitering, är det ändå en 

viktig del av många elevers gymnasietid. 

Utgångspunkter 

Vad står det då om boendeverksamheten i styrdokumenten och vilka styrdokument gäller för 

verksamheten? I följande avsnitt presenteras relevanta styrdokument och dokument som indi-

rekt kan antas säga något om verksamhetens inriktning. Därefter följer ett avsnitt om utred-

ningar, uppföljningar och utvärderingar som genomförts. 

Styrdokument 

Som tidigare nämnts är inte en proposition ett styrdokument i egentlig mening men den kan 

ge värdefull insikt i intentionerna bakom ett visst beslut. I regeringens proposition 

(1989/90:92) ges dock ingen ingående beskrivning av elevboendena. 
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”I anslutning till gymnasieskolorna med specialanpassad utbildning skall erbjudas särskilda om-

vårdnadsinsatser i form av boende i elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering för att eleven 

skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.” (s.29) 

”Med omvårdnad i boendet avser jag den personliga och praktiska hjälp i anslutning till boendet 

som eleverna behöver för alt kunna klara sina gymnasiestudier.” (s.22) 

I skollagen anges att ”Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över elevhemsboende 

vid Rh-anpassad utbildning, specialskolan och viss utbildning för elever med utvecklingsstör-

ning som bedrivs enligt avtal med staten” (5§, 26 kap skollagen). I gymnasieförordningen 

berörs enbart finansieringen av boendeverksamheten. 

 

Precis som i fallet med habiliteringen, och för den delen all verksamhet som kommer i kon-

takt med den aktuella målgruppen, omfattas elevboendet av FN:s standardregler och konvent-

ioner.  

 

Som det konstateras i Slutbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola (SOU 

2012:24, sida 156) finns stora likheter mellan elevboendena och de så kallade LSS-boenden, 

det vill säga boenden med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS). Verksamheterna skiljer sig dock på flera punkter vilket Socialstyrelsen upp-

märksammade i sitt yttrande över betänkandet. Socialstyrelsen pekar där på huvudsakligen 

fyra punkter som skiljer verksamheterna åt. För det första får en person tillgång till ett LSS-

boende genom ett beslut enligt LSS vilket inte är fallet med riksgymnasiernas boenden. För 

det andra är reglerna kring egenavgifter olika för verksamheterna. För det tredje finns det en 

omfattande reglering vad det gäller skyldigheterna att rapportera missförhållanden för LSS-

boenden, men för boendena vid riksgymnasierna finns inte motsvarande reglering. Slutligen 

anser socialstyrelsen att det är oklart om lagen (2010:479) om registerkontroll av personal 

gäller för elevboendena, vilket den dock tydligt gör för LSS-boenden. 

 

Socialstyrelsen pekar också på att det finns stora skillnader mellan LSS-boenden och elevbo-

endena vid riksgymnasierna i hur tillsynen är reglerad. Tillsynen över LSS-boendena är regle-

rad i LSS och det finns en särskild förordning med ytterligare regleringar (SFS 1993:1090). 

Dessutom har socialstyrelsen utarbetat föreskrifter och allmänna råd om (SOSFS 2012:6) om 

bostad med särskild service. Tillsynsansvaret för elevboendena vid riksgymnasierna finns 

reglerat i skollagen där det står att ”Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över 

elevhemsboende vid Rh-anpassad utbildning” (SFS 2010:800, 26 kap. 5§). Ingen ytterligare 

reglering finns av denna tillsyn. 

 

Trots detta kan det finnas anledning att titta lite närmare på de styrdokument som reglerar de 

så kallade LSS-boendena. Även om det, precis som socialstyrelsen påpekar, finns skillnader 

så finns det även stora likheter. Den styrning som finns för LSS-boendena kan därmed vara 

vägledande för vilka krav som kan och bör ställas på elevboendena vid riksgymnasierna. 

 

I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anges bland annat 

kvaliteten i verksamheten ska ”systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras” (6§). 

Denna skrivning hänvisar socialstyrelsen till i sina föreskrifter och allmänna råd om lednings-

system för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Dessa föreskrifter (som beskrivits 

tidigare i föreliggande rapport) gäller således även för insatser beslutade i enlighet med LSS. 

 

I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Bostad med särskild service för  
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barn eller ungdomar enligt LSS (SOSFS 2012:6) anges mer detaljerade riktlinjer för insatsen 

avseende bland annat bostadens utformning, inflytande, samarbete, omvårdnad och personal. 

Avseende bostadens utformning anges följande. 

”Bostaden ska utformas så att varje barn och ungdom tillförsäkras en boendemiljö som är säker 

och trygg. Både inomhus- och utomhusmiljön ska vara anpassad efter barnens och ungdomarnas 

behov.” (4§) 

I de allmänna råden anges dessutom att ungdomarna bör kunna påkalla personalens uppmärk-

samhet på ett enkelt sätt och att alla är utrymmen är tillgängliga. Vidare föreslås ett antal åt-

gärder för att undvika en institutionsliknande miljö. Bland annat bör bostaden vara inrymd i 

ett bostadshus i ett område avsett för bostäder och vara utformas på ett så hemlikt sätt som 

möjligt. Detta liknar skrivningen i avtalen med huvudmännen för riksgymnasierna där det 

anges att kommunen åtar sig att ”erbjuda ett boende under hemlika förhållanden” (se exem-

pelvis avtalet om särskilda omvårdnadsinsatser för svårt rörelsehindrade elever som antagits 

till speciellt anpassad utbildning i gymnasieskolan i Stockholms stad, Dnr 11-126/4090). 

 

I Socialstyrelsens föreskrift gällande LSS-boenden anges också att ungdomen i största möjliga 

mån ska ges möjlighet till inflytande och medbestämande (6§) samt att verksamheten regel-

bundet ska ha kontakt med eventuella vårdnadshavare (7§). Det anges även att verksamheten 

ska ta initiativ till samarbete med myndigheter och berörda samhällsorgan för att säkerhets-

ställa att det finns en helhetssyn på stödinsatserna (8§).  

 

Den omvårdnad som ges i boendet ska anpassas så den motsvarar ungdomens behov (9§). 

Både ungdomen och eventuella vårdnadshavare ska i största möjliga utsträckning vara med i 

planeringen av omvårdnaden. Om vårdnadshavaren inte kan vara med så ska skälen till detta 

dokumenteras (10§). Omvårdnaden ska ges så att ungdomen kan känna sig trygg och utveck-

las fysiskt, psykiskt och socialt (11§). Omvårdnaden inbegriper uppgiften att vaka över ung-

domens hälsa (12§) samt att hjälpa ungdomen med egenvård i enlighet med Socialstyrelsens 

föreskrifter (SOSFS 2009:6). Om den ansvarige för verksamheten får kännedom om att per-

sonelen inte kan utföra egenvården på ett säkert sätt så ska de som gjort egenvårdsbedöm-

ningen (till exempel habiliteringen) kontaktas (13§). I omvårdnaden ingår även att verka för 

att ungdomens fysiska och psykiska integritet respekteras samt se till att ungdomen inte ut-

setts för kränkningar eller övergrepp (14§). 

 

I föreskrifterna anges även att om ungdomen behöver det ska omvårdnaden även inbegripa 

stöd och hjälp med att 

1. äta, dricka och förflytta sig, 

2. sköta personlig hygien och klä sig, 

3. kommunicera, 

4. göra den dagliga tillvaron begriplig och förutsägbar, 

5. göra läxor, leka och ägna sig åt intressen, 

6. vara delaktig i vardagliga göromål, 

7. vara med i sociala sammanhang, 

8. upprätthålla kontakten med föräldrar, övrig familj och vänner samt 

9. planera sin framtid. (15§) 

 

Slutligen anges även vissa krav på den personal som arbetar inom boendet. Exempelvis ska 

den ansvarige för verksamheten ha en lämplig högskoleutbildning, erfarenhet av liknande 

verksamhet samt tillräcklig kompetens och kunskap för att leda den (17§).  
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I Socialstyrelsens handbok ”Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – Handbok för 

rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser” ges ingående vägledning i 

vad man ska tänka på när man ger insatser i enlighet med LSS. Insatsen bostad med särskild 

service för barn och ungdomar ges stort utrymme i handboken.  

 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är ägare eller nyttjanderättshavare till byggna-

der eller andra anläggningar skyldiga att ”i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av 

brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som be-

hövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand” 

(Kap.2, 2§). Detta är en således en skyldighet som inte enbart gäller för boendeverksamheten 

utan även exempelvis habiliteringsverksamheten. Med tanke på verksamhetens karaktär kan 

det dock vara av särskild vikt inom boendeverksamheten. Hur ett systematiskt brandskydds-

arbete kan bedrivas beskrivs i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om sys-

tematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). I dessa allmänna råd återfinns bland annat 

checklistor över vanliga tekniska och organisatoriska brandskyddsåtgärder. 

 

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) anges bland annat att sekretess gäller ”för upp-

gift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexu-

ell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den 

enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs” 

(21 kap. 1§). I praktiken innebär detta sådana uppgifter får ett sekretesskydd inom boende-

verksamheten.  I överenskommelserna med huvudmännen förtydligas personalens tystnads-

plikt i följande skrivning (se exempelvis ALL 2013/84).  

”Om det inte står helt klart att personal i omvårdnadsverksamheterna är underkastad sekretess 

[…] bör huvudmannen se till att vederbörande undertecknar en särskild förbindelse om tystnads-

plikt.” (s.6) 

 

Som tidigare nämnts innehåller Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- 

och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) regler som har koppling till 

den omvårdnad som bedrivs inom ramen för elevboendeverksamheten.  

 

I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) anges att en byggnad ska ”vara tillgänglig och använd-

bar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga” (8 kap. 1§ 3). Detta gäller vid 

nybyggnad eller ombyggnad av byggnader. När det gäller lokaler dit allmänheten har tillträde 

ska hinder mot tillgänglighet dock alltid avhjälpas ”om hindret med hänsyn till de praktiska 

och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa” (8 kap. 2§). Arbetet med att avhjälpa 

dessa enkelt avhjälpta hinder beskrivs ytterligare i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

(2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har till-

träde och allmänna platser. Samhällets ansvar att säkerställa tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning regleras dessutom bland annat i artikel 9 i FN:s konvention om rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har för specialskolornas boenden tagit fram en policy 

med mål för verksamheten (ALL 2013/713). Detta dokument är på intet vis styrande för riks-

gymnasiernas elevhemboenden men det kan trots detta vara intressant att relatera till dessa då 

verksamheterna liknar varandra. I policyn anges att en utgångspunkt för verksamheten är att 

barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. Dessutom anges att verksamheten ”skall 

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en 

som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten 

för vår gemensamma miljö”. Målen med verksamheten definieras i ett antal punkter. 
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”Arbetet i Boendeverksamheten ska för eleverna leda till:  

– God hälsa 

– Kunskapsutveckling  

– Meningsfull fritid  

– Självständighet 

– Delaktighet  

Elevhemmens verksamhet ska leda till:  

– Samhörighet 

– Solidaritet 

– Delaktighet i relationer och i samhället  

Myndighetens arbete med boendeverksamheten ska leda till:  

– Kontinuitet i relationer och kommunikation 

– Fungerande in-, över- och utskolning 

– Ansvar och delaktighet för vårdnadshavare 

– Samverkan boende – hem – undervisning” (s.1) 

Studier och utredningar 

Under 1998 genomfördes en den så kallade Fokusutredningen. Resultatet av utredningen re-

dovisades 1999 i rapporten Elevbostäder i FOKUS – kvalitetsaspekter i boendet för elever 

inom riksgymnasieverksamheten (SiSUS, 1999). Undersökningens syfte var att belysa 

aspekter på vad som kännetecknar ett bra boende för ungdomar med rörelsehinder vid de fyra 

riksgymnasierna. I fokusgruppsintervjuer fick ungefär 80 personer diskutera olika aspekter av 

kvalitet inom boendeverksamheten. Personerna var ungdomar, föräldrar, huvudmän, assisten-

ter och föreståndare. I undersökningen identifierades ett antal aspekter som kännetecknar ett 

bra boende. Aspekterna delas i rapporten in i fem kategorier vilka beskrivs nedanför. 

 

För att boendemiljön ska upplevas hålla hög kvalitet ska det enligt resultatet undersökningen 

det finns ett utbud av olika boendeformer. Bostäderna ska dessutom, oavsett val av gymnasie-

program, vara lokaliserade inom gångavstånd från skola, habilitering, fritidsverksamhet och 

stads-/stadsdelscentrum.  Dessutom ska bostäderna ligga i det vanliga bostadsbeståndet och 

för att undvika institutionskaraktär bör högst åtta bostäder ha gemensam entré. Bostäderna ska 

hålla hög och jämn standard samt vara tillgängliga och anpassade för personer som använder 

rullstol. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot hygienutrymmenas utformning, brandsäker-

het i bostäder och förvaringsutrymmen för hjälpmedel. Dessutom framhålls tillgången till en 

besöksbostad som viktigt.  

 

Boendeintroduktionen anges som ett annat viktigt område. Det som karaktäriserar ett bra bo-

ende i detta sammanhang är att det finns ett dokumenterat program för elevernas introduktion. 

Det är dessutom viktigt att varje elev tilldelas en kontaktperson som ger stöd efter dennes be-

hov. Det ska även finnas dokumenterade överenskommelser mellan ungdomen, föräldrar och 

föreståndaren. Överenskommelserna bör innehålla individuella mål samt de regler som ska 

följas. 

 

Trygghet, självständighet och social förmåga är det tredje kvalitetsområdet som beskrivs i 

rapporten. I detta sammanhang anges att ungdomens trygghet ska vara en viktig del i verk-

samhet. Dessutom bör den sociala träningen till självständighet och för att utveckla ungdo-

mens sociala förmåga vara en viktig del i verksamheten. Boendegruppen bör vara blandad och 

bestå av 4-8 personer eftersom detta uppges ge en bra balans mellan trygghet, självständighet 

och social träning. 



21 (30) 

 

Avseende personal så pekar rapporten på vikten av att personalen har tillräckliga kunskaper. 

Särskild betydelse läggs vid kunskap om bland annat sekretessbestämmelser och deras till-

lämpning samt den frigörelseprocess och självständighetsutveckling som ungdomarna befin-

ner sig i. Dessutom påpekas det i rapporten att personalorganisationen bör vara sådan att den 

tillgodoser de behov som eleverna har. Att det exempelvis finns personal dygnet runt med den 

kompetens som krävs. Det är även viktigt att personalens sammansättning är blandad avse-

ende ålder, kön, utbildning och erfarenheter. 

 

Det sista av kvalitetsområdena som tas upp i rapporten handlar om delaktighet och inflytande. 

Här pekar man både på att både föräldrar och ungdomar bör ges inflytande och delaktighet i 

verksamheten. För eleven handlar det exempelvis om att ha full kontroll över den information 

som rör den egna personen, kunna påverka vem som ska assistera och att de får vara delaktiga 

vid upprättandet och uppföljningen av överenskommelsen. För föräldrarna handlar det bland 

annat om att ges möjlighet till inflytande och delaktighet genom besök, exempelvis i samband 

med upprättandet och uppföljningen av överenskommelsen. 

 

Med utgångspunkt från de kvalitetsaspekter som identifierades i Fokusutredningen genomför-

des 2009 en uppföljning av kvaliteten vid riksgymnasiernas elevhemsboenden. Resultatet av 

uppföljningen presenterades i rapporten Kvalitetsuppföljning av riksgymnasiernas elevhems-

boenden (SPSM, 2009). I rapporten redovisas om och i vilken grad som de olika riksgymnasi-

erna uppfyller de kvalitetskriterier som definierades i Fokusutredningen. Slutsatsen är att 

”kvalitetskriterierna i stora delar uppfylls” men att det finns vissa kriterier som inte uppfylls 

av alla riksgymnasier (s.58). 

 

I uppföljningen ”Uppföljning av före detta elever på Riksgymnasiet i Göteborg” från 2006 

framgick det att många av de intervjuade eleverna tyckte att de varit delaktiga i besluten på 

boendet. Många framhåller även att de lärt sig att bli mera självständiga under sin tid på bo-

endet. I rapporten framkommer det även att vissa elever upplevde att assistenterna ibland ville 

att saker skulle göras på deras sätt vilket inte känts bra. Dessutom framhöll en del att persona-

len borde ställt mer krav på eleverna och haft bättre kontroll. 

 

I Specialpedagogiska skolmyndighetens redovisning av regeringsuppdraget angående gymna-

sieutbildning för elever med funktionshinder (ALL 2009/403) påpekas bland annat att ett mål 

med riksgymnasieverksamheten är att medverka till elevernas sociala och personliga utveckl-

ing samt att det är viktigt att eleverna förbereds för livet efter skolan. Av den anledningen 

menar man att det kan vara lämpligt att i avtal kräva in uppgifter om hur huvudmannen arbe-

tar med att öka elevernas delaktighet i samhällslivet.  Vidare påpekas att elevernas inflytande 

över verksamheten bedöms ha en positiv inverkan på elevernas studiesituation och att detta 

därför bör följas upp. Precis som i fokusutredningen påpekas det också att ett flexibelt boende 

är viktigt och att även arbetet med att tillhandahålla detta bör redovisas till staten. I det förslag 

till avtal som återfinns i redovisningen anges att grundläggande krav på huvudmännen bland 

annat bör vara att erbjuda boende under hemlika förhållanden och att verksamheten i samband 

med boendet ska främja elevernas kunskapsinhämtning och utveckling. Vidare bör de grund-

läggande kraven innefatta ett krav på att bland annat boendet ska förbereda eleverna för vi-

dare studier, yrkesliv och medverka till deras personliga och sociala utveckling. Huvudman-

nen ska också ha det övergripande ansvaret för att eleven erbjuds en meningsfull fritid. Säker-

heten på boendena bör hålla samma nivå oberoende av boendeform och huvudmannen ansva-

rar för att personalen har den kompetens som elevernas behov kräver.  
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I slutbetänkandet av utredningen om flexibel specialskola (SOU 2012:24) beskrivs elevboen-

dets som en mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet och goda förutsättningar att 

erbjuda ett boende av hög kvalitet. Som tidigare nämnts menar utredningen att elevhemsbo-

endena ”i hög grad jämförbara med så kallade LSS-boenden” (s.156).  I utredningen pekas det 

på att det finns skillnader i vilket ansvar boendena anser sig ha för elevernas fritid. Precis som 

i SPSM:s redovisning av regeringsuppdraget (se ovanför) påpekas det i utredningen att ett 

avtal bör innehålla vissa grundläggande krav på huvudmannen. Flera av dessa sammanfaller 

dessutom med de krav som angavs i redovisningen av regeringsuppdraget. När det gäller ele-

vernas fritid menar utredningen att ett krav på huvudmannen bör vara att ”ha det övergripande 

ansvaret för att tillfälligt boende elever […] erbjuds en så meningsfull fritid som möjligt” 

(s.230). Utredningen anser dock, till skillnad från myndigheten i redovisningen av regerings-

uppdraget, att mer detaljerade krav på redovisningen (exempelvis av nyckeltal) ej bör ingå i 

avtalet. I avtalet bör det istället klargöras ”hur SPSM i samråd med de anordnande kommu-

nerna tar fram och dokumenterar sådana nyckeltal för uppföljning och verksamhetsuppfölj-

ning” (s.231). 

Workshop 

I den workshop som anordnades i september 2013 diskuterade representanter från riksgymna-

siernas boendeverksamheter olika kvalitetsaspekter av verksamheten. 

 

I följande avsnitt redovisas gruppens slutsatser från diskussionerna. 

Trygghet och säkerhet  

Inom ramen för det övergripande området trygghet och säkerhet framhölls det systematiska 

brandskyddsarbetet och förekomsten av brandlarm. I gruppen diskuterades typen av brand-

larm, exempelvis om larmet ska vara direkt kopplat till SOS alarm. Även förekomsten av 

trygghetslarm framhölls och i det sammanhanget diskuterades vilken typ av detta som bör 

användas. 

 

Vidare framhöll gruppen vikten av anpassade hjälpmedel och lokaler samt tillgången till per-

sonal dygnet runt. Gruppen gjorde även en hänvisning till Socialstyrelsens föreskrifter gäl-

lande bostad med särskild service för barn och ungdom (SOSFS 2012:6) där det framhålls att 

verksamheten ska ha tillräckligt med personal för att tillgodose varje barns och ungdoms be-

hov av säkerhet och trygghet samt omvårdnad, fritid och kultur (22§). 

 

Personalen bör enligt gruppen ha kunskap om verksamhetens mål och allmänna inriktning 

enligt LSS. Dessutom bör personalen ha kunskap om barn/ungdomars fysiska, psykiska och 

sociala behov samt konsekvenserna av olika funktionsnedsättningar. Personalen bör även ha 

kunskap om FN:s konventioner om rättigheterna för barn och personer med funktionsnedsätt-

ning. Därutöver bör personalen ha ett etiskt förhållningssätt och värdigt bemötande. 

 

Förutom en allmän kompetens om funktionsnedsättningar och konsekvenserna av dessa bör 

personalen, enligt gruppen, även ha kompetens utifrån aktuella behov hos ungdomarna. Det 

kan vara utbildning i eller erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation, speci-

fika diagnoser och funktionsnedsättningar eller kognitivt stöd. 

 

Nyanställd personal bör genomgå en introduktion. Dessutom bör personal erbjudas relevant 

kompetensutveckling och handledning. Personalen bör även vara känd hos ungdomarna. 
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Ledningen för boendet bör, enligt gruppen, ha en högskoleutbildning som är relevant för upp-

draget. Han eller hon ska dessutom ha erfarenhet av liknande verksamhet och ha tillräcklig 

kunskap och kompetens för att leda den. 

 

Det ska finnas tydliga trivselregler för verksamheten och det ska finnas dokumentation, ex-

empelvis i form av rutiner, checklistor och dokumentation. Gruppen menar vidare att boende-

dokumentationen bör gallras efter avslutat boende men samtidigt ställer sig gruppen frågande 

till om detta är korrekt. 

Medbestämmande och inflytande 

Ungdomarna ska ha möjlighet att påverka sin vardag och det ska ske enskilda möten mellan 

ungdomen och personal. Dessutom bör ”stormöten” genomföras på boendet med ungdomarna 

och personalen. Ungdomen ska ha inflytande över kontaktperson, mat, trivselregler, rutiner, 

tider, rummets utformning, omvårdnad, aktiviteter/fritid, stöd och hur samverkan sker. 

 

Det ska finnas rutiner på boendet för hur synpunkter och klagomål hanteras.  

 

Det ska ske en samverkan med vårdnadshavare. Ungdomen ska ges stöd i vuxenblivandet, till 

exempel ansvarstagande.   

 

Ungdomen ska göras delaktig i boende-/genomförandeplan. 

Helhetssyn/samordning 

Det ska finnas en boende-/genomförandeplan för ungdomen som löpnade följs upp.  

 

Ett samverkansforum för ungdomen bör genomföras tillsammans med representanter från 

boende, habilitering och skola. Detta för att säkerställa att det finns en kontinuitet och helhets-

syn på de samlade stödinsatserna som ges till den enskilda ungdomen. Gruppen framhåller 

dock att information om barnet eller ungdomen inte får utbytas om det finns hinder i offent-

lighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) eller i annan bestämmelse om tystnadsplikt.  

 

Boendet ska också samverka med vårdnadshavare. 

 

Gruppen framhåller behovet av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Tillgänglighet 

Lokalerna ska vara tillgängliga och det ska finnas tillgänglig personal. Informationen inom 

boendet ska vara tillgänglig och det ska finnas tillgång till anpassade hjälpmedel. Det ska fin-

nas larm och tillgång till internetuppkoppling. 

Omvårdnad 

Omvårdnaden ska fortlöpande anpassas så att den svarar mot varje elevs behov. Omvårdnaden 

ska dessutom ges så att ungdomen kan känna sig trygg och utvecklas fysiskt, psykiskt och 

socialt. Omvårdnaden bör bidra till att ungdomens självkänsla och tilltro till den egna för-

mågan stärks. Omvårdnaden ska vidare innefatta uppgiften att hjälpa ungdomen med egen-

vård i enlighet med vad som framgår av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om 

bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Om den som 

förestår verksamheten får kännedom om att personalen inte kan utföra egenvården på ett sä-
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kert sätt, ska den hälso- och sjukvårdspersonal som är ansvarig för egenvårdsbedömningen 

omedelbart kontaktas så att en omprövning kan göras. 

 

Omvårdnaden ska, enligt gruppen, även innefatta uppgiften att verka för att ungdomens fy-

siska och psykiska integritet respekteras och se till att han eller hon inte utsätts för våld, över-

grepp eller andra kränkningar. I omvårdnaden ingår även att uppmärksamma och stötta ung-

domens hälsotillstånd. För den ungdom som så behöver, ska omvårdnaden inbegripa stöd och 

hjälp med att  
 

- äta, dricka och förflytta sig,  

- sköta personlig hygien och klä sig,  

- kommunicera,  

- göra den dagliga tillvaron begriplig och förutsägbar,  

- göra läxor och ägna sig åt intressen,  

- vara delaktig i vardagliga göromål,  

- vara med i sociala sammanhang,  

- upprätthålla kontakten med föräldrar, övrig familj och vänner samt  

- planera sin framtid. 

Fritid 

Ungdomarna ska själva kunna välja fritidsaktiviteter och personalen ska bistå med ledsagning 

till aktiviteter i närområdet. Ungdomen ska även få stöd i att hitta fritidsaktiviteter och boen-

det ska bidra till att skapa förutsättningar för vänskapsrelationer mellan ungdomarna.  

Förslag på åtgärder 

Hur ska då kvalitetsarbete bedrivas vid boendena, vad ska verksamheten innehålla och hur ska 

de återrapportera till myndigheten? Med utgångspunkt från det som skrivits, diskuterats eller 

beslutats tidigare ges här ett antal förslag på möjliga åtgärder.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Boendeverksamheten bör systematiskt följa upp och utvärdera hur uppdraget utför samt arbeta 

aktivt och systematiskt för att identifiera och åtgärder brister i verksamheten. I detta inbegri-

per även behovet av en avvikelse och klagomålshantering som nämndes av deltagarna i den 

workshop som genomförts. I det sammanhanget framhölls även vikten av uppföljning och 

behovet av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Socialstyrelsens föreskrift om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 

2011:9) gäller inte formellt för boendena vid riksgymnasierna. Verksamheten har dock, som 

flera påpekat, påtagliga likheter med LSS-boendena som omfattas av denna föreskrift.  

 

Förslag: Myndigheten bör kräva att boendena har ett ledningssystem systematiskt 

kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrift om Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) bör vara vägledande i detta arbete.  

 

Myndigheten bör dessutom kräva att boendena, precis som habiliteringarna, in-

kommer med en årlig kvalitetsberättelse. Myndigheten tar fram en mall för hur 

en sådan berättelse ska se ut och vilka uppgifter som myndigheten förväntar sig 

att verksamheten inkluderar (se bilaga 2). 
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Innehåll och organisation 

Verksamhetens arbetssätt 

I utredningar, rapporter och den workshop som genomförts framhålls olika aspekter av elev-

boendenas arbetsätt fram. I dessa sammanhang görs ofta kopplingar till insatsen bostad med 

särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS (LSS-boende). 

 

Insatsen LSS-boende är förhållandevis väl reglerad och beskriven. Socialstyrelsen har dels 

utfärdat en särskild föreskrift och allmänna råd gällande denna verksamhet (SOSFS 2012:6), 

dels gett ut en detaljerad handbok där denna insats berörs (Stöd till barn och unga med funkt-

ionsnedsättning – Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-

insatser, Socialstyrelsen, 2012).  

 

En specifik insats som nämns både i Fokusutredningen och i workshopen är boendeintrodukt-

ion. En dokumenterad plan för boendeintroduktion framhålls i dessa sammanhang som viktigt 

ur kvalitetshänseende. 

 

Förslag: Som det påpekats tidigare i denna rapport regleras inte boendeverksam-

heten av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Verksamheten omfattas således formellt inte heller av socialstyrelsens föreskrift 

gällande LSS-boenden (SOSFS 2012:6). Det finns dock stora likheter med denna 

insats och boendeverksamheten vid riksgymnasierna. Myndigheten bör av den 

anledningen kunna ställa som krav på verksamheterna att de så långt som möjligt 

arbetar i enlighet med denna lag och föreskrift. Till sin hjälp i detta arbete bör de 

även kunna använda sådant material som framtagits för denna insats, exempelvis 

tidigare nämnda handbok från Socialstyrelsen. Vid behov skulle myndigheten 

kunna förtydliga vilka delar av regelverket som inte är applicerbart på boende-

verksamheten. Myndigheten kan dessutom utgå från detta regelverk vid sina upp-

följningsbesök. 

 

Dessutom bör myndigheten ställa krav på verksamheterna att de har en dokumen-

terad rutin (process) för introduktion av nya elever i boendet då detta kan be-

dömmas ha stor betydelse för den upplevda kvaliteten. 

 

Kompetens och bemanning 

I Fokusutredningen framhölls vikten av tillräckliga kunskaper hos personalen och att det finns 

personal dygnet runt. Även i workshopen togs detta upp och där angavs att det förutom en 

allmän kompetens om funktionsnedsättningar och deras konsekvenser även måste finnas en 

kompetens utifrån individens behov. 

 

I den workshop som genomförts framhölls även att ledningen för boendet bör ha en högskole-

utbildning som är relevant för uppdraget samt att han eller hon har erfarenhet av liknande 

verksamhet och ha tillräcklig kunskap och kompetens för att leda den. Även i Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 

LSS (2012:6) anges att den ”som förestår verksamheten ska ha en högskoleutbildning som är 

relevant för uppdraget” (17§). 
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I workshopen framhölls dessutom att nyanställd personal bör genomgå en introduktion samt 

att personalen bör erbjudas relevant kompetensutveckling och handledning. Personalen bör 

även vara känd hos ungdomarna. 

 

I avtalen med riksgymnasierna anges att huvudmannen ska ansvara för att ”personalen inom 

de särskilda omvårdnadsinsatserna har den kompetens elevernas behov kräver, god och aktu-

ell kunskap om elevernas funktionsnedsättning och också tillgänglig personal med god aktuell 

kunskap om de hjälpmedel eleven använder” (se exempelvis avtalet med Stockholms stad). 

 

Förslag: Myndigheten bör inte detalj styra vilken kompetens som ska finnas inom 

elevboendena. Boendena själva är bäst lämpade att bedöma detta behov. Eventu-

ellt kan det vara lämpligt med ett förtydligande angående nödvändigheten av att 

personalen har kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i de 

fall detta inte framgår av gällande avtal. Det kan dessutom finnas anledning för 

myndigheten tydliggöra vikten av löpande fortbildning av personal. En beskriv-

ning av fortbildningsinsatser och förekomsten av individuella kompetensutveckl-

ingsplaner bör begäras in i ett särskilt avsnitt i kvalitetsberättelsen (se bilaga 2). 

Eventuellt kan ett krav på individuella kompetensutvecklingsplaner för samtlig 

personal vara aktuellt. 

 

Det kan även finnas anledning att förtydliga nödvändigheten av bemanning dyg-

net runt på boendena om detta inte redan framgår av aktuellt avtal. 

 

Avseende ledningen för boendet så kan det finnas anledning för myndigheten att 

ställa krav på att chefen för boendet har en högskoleutbildning som är relevant 

för uppdraget.  

 

Kontinuitet i bemärkelsen låg personalomsättning bör återrapporteras till myn-

digheten. Även personalens sammansättning avseende ålder, kön, utbildning och 

erfarenheter bör återrapporteras till myndigheten (se bilaga 2). Dessa faktorer har 

nämligen framhållits (i Fokusutredningen) som viktiga för skapa ett ”bra bo-

ende”. 

Lokaler och säkerhet 

Det finns ett förhållandvis omfattande regelverk när det gäller lokalers tillgänglighet och sä-

kerhet. I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) återfinns vissa skrivningar rörande byggnaders 

tillgänglighet vilka förtydligas ytterligare i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) 

om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och 

allmänna platser. I lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor finns skrivningar om brand-

skyddsarbete och detta förtydligas ytterligare i i Statens räddningsverks allmänna råd och 

kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). 

 

I Fokusutredningen pekar på några viktiga aspekter av lokalernas utformning och placering 

som upplevs vara avgörande för ett ”bra boende”. Utredningen pekade bland annat på behovet 

av ett utbud av olika boendeformer samt att boendena är lokaliserade inom gångavstånd till 

skola och habilitering. Dessutom framhålls vikten av att inte samla för många elevboenden i 

samma byggnad då detta kan ge boendet en institutionsliknande karaktär.  
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Förslag: Myndigheten ska inte reglera sådant som redan är reglerat i lag. Vissa av 

de kvalitetsmässigt viktiga aspekter som uppmärksammades i Fokusutredningen 

kan vara aktuella att definiera som krav på verksamheten, exempelvis förekoms-

ten av olika boendeformer. Inledningsvis kan det dock vara tillräckligt att i kvali-

tetsberättelsen begära in en beskrivning av hur verksamheten arbetar för att er-

bjuda ungdomarna olika boendeformer (se bilaga 2).  

 

Samordning och samverkan 

Samordning och samverkan av insatser framhålls i flera sammanhang som en viktig faktor för 

hög kvalitet.  

 

I den workshop som genomförts med representanter för elevboendena framhölls behovet av 

kontinuerlig samverkan med boende, skola, hemlandsting och övriga för att säkerställa hög 

kvalitet i verksamheten. I rapporten ”Ungdomars syn på kvalitet – En kartläggning av riks-

gymnasieungdomars syn på kvalitet i habiliterings- och elevhemsverksamheterna vid RgRh” 

framkom att många elever ansåg det som viktigt att samarbetet mellan riksgymnasiets olika 

delar fungerar (s.20). I propositionen från 1989 (prop. 1989/90:92) framhåller regeringen be-

hovet av samverkan mellan de olika delarna. I slutbetänkandet från Utredningen om en flexi-

bel specialskola (SOU 2012:24) framhåller man att vikten av samverkan mellan riksgymnasi-

ets olika parter. 

 

I Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utfö-

ras som egenvård (SOSFS 2009:6) anges dessutom kravet på samverkan med parter som bi-

står patienten i utförandet av egenvård, vilket har en tydlig koppling till omvårdnaden inom 

boendeverksamheten. 

 

Förslag: Precis som det framhållits i avsnittet om habiliteringen bör varje hu-

vudman utse en verksamhet som har en sammankallande roll avseende den struk-

turerade samordning. Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:10) bör vara väg-

ledande för denna samordning. Målsättningen bör vara att årligen genomföra 

åtminstone ett samordningsmöte per ungdom, lämpligen i början av läsåret. 

Denna form av samordning utesluter inte andra former av samverkan eller sam-

arbete mellan alla eller vissa verksamheter (exempelvis samråd enligt SOSFS 

2009:6). 

 

Arbetet med strukturerad samordning kan återrapporteras i den tidigare nämnda 

kvalitetsberättelsen (se bilaga 2). 

 

Fritidsaktiviteter 

Boendenas uppdrag avseende fritidsaktiviteter är oklart och det förefaller som att omfattning-

en på de insatser som görs skiljer sig åt mellan riksgymnasierna.  

 

I slutbetänkandet av Utredningen om en flexibel specialskola (SOU 2012:24) beskrevs exem-

pelvis de skillnader som utredningen uppmärksammat. 
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”Vid samtliga orter ser personalen som sin uppgift att coacha eleverna till att prova på olika fri-

tidsaktiviteter, som en grund för ett rikt fritidsliv efter skolan. Synen på i vilken utsträckning bo-

endena dessutom ska arrangera egna fritidsaktiviteter som komplement till kommunernas och 

andra aktörers utbud skiljer sig mellan orterna. Någon menar att uppgiften i så fall ska begränsas 

till att stötta eleverna att ta del av det de själva tar initiativ till. Andra menar att boendet har ett 

stort ansvar för att både erbjuda och följa med på olika fritidsaktiviteter. På flera orter svarar 

boendena för t.ex. idrottsaktiviteter, filmkvällar, spelturneringar, tjej- och killkvällar etc.” (s.98) 

 

Förslag: Myndigheten bör förtydliga boendenas ansvar avseende elevernas fritid. 

En rimlig ståndpunkt kan vara att elevboendet ska bistå med ledsagning till akti-

viteter, ge stöd i att hitta fritidsaktiviteter samt erbjuda lämpliga egeninitierade 

fritidsaktiviter som syftar till att skapa förutsättningar för vänskapsrelationer mel-

lan ungdomarna. Att skapa förutsättningar för vänskapsrelationer var en avpunk-

terna som lyfts i den workshop som genomförts. 

Återrapportering 

Fokusutredningen från 1998 och den efterföljande kvalitetsuppföljningen av elevboendena 

pekade på ett antal viktiga områden som kännetecknar ett ”bra boende”.  

 

Även myndighetens redovisning av regeringsuppdraget från 2009 innehöll flera konkreta för-

slag på vad som skulle kunna följas upp för att få en bild av kvaliteten på boendena. I det för-

slag till avtal som återfinns i redovisningen nämns särskild återrapporteringen av dessa upp-

gifter (som berör elevboendet): 

 

 Hur man arbetar med personalens kompetensutveckling om aktuella funktionsnedsätt-

ningar och hjälpmedel. 

 Hur man jobbar för att öka ungdomarnas delaktighet i samhällslivet. 

 Hur man jobbar med att ungdomarna ska kunna erbjudas flexibelt boende anpassat ef-

ter ungdomens behov. 

 Hur man arbetar för att främja att ungdomarna får en fritid som främjar såväl studier 

som involvering i samhällslivet i övrigt. 

 

Därutöver nämns även återrapporteringen av resultatet av en särskild uppföljning av före detta 

elevers sysselsättning som, enligt förslaget, ska genomföras av huvudmannen varje år. 

 

Boendena vid Specialpedagogiska skolmyndighetens specialskolor använder sig i dagsläget 

av kvalitetssäkringssystemet Qualis för att få till ett systematiskt kvalitetsarbete och för att 

följa upp verksamheten. I den tidigare nämnda redovisningen nämns ett ”verktyg för kvali-

tetsmätning” där elev-, personal- och organisationsperspektivet beaktas. Det som åsyftas är 

Qualis eller liknande verktyg. I kontakter med företaget Q-steps Kvalitetssäkring AB som 

ansvarar för och äger konceptet Qualis har det påpekats att det inte är lämpligt att införa 

Qualis som kvalitetssäkringssystem enbart vissa delar av verksamheten. Om Qualis skulle 

införas skulle det behöva vara för hela verksamheten, inklusive skolan. 

 

Förslag: Myndigheten bör kräva in uppgifter i kvalitetsberättelsen som beaktar de 

aspekter som tas upp i fokusutredningen och myndighetens redovisning av rege-

ringsuppdraget från 2009 (se bilaga 2).  
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Myndigheten bör dessutom åtminstone vartannat år genomföra en enkätunder-

sökning i syfte att belysa ungdomarnas och föräldrarnas upplevelser av verksam-

heten. Enkätundersökningen ska även innefatta frågor rörande habiliteringsverk-

samheten och om möjligt samordnas med skolverksamheten. Myndigheten så 

snart som möjligt inleda arbetet med att ta fram utkast till enkät och förslag på ett 

upplägg där ungdomarnas/föräldrarnas anonymitet garanteras. När frågorna tas 

fram bör myndigheten om möjligt inkludera de boendefrågor som ställs i enkä-

terna inom ramen för Qualis. Detta skulle möjliggöra jämförelser med boendena 

vid specialskolorna. Då det är Q-steps Kvalitetssäkring AB som har upphovsrätt-

en till dessa frågor måste dock detta ske i dialog med dem. 

 



Bilaga 1. Förslag till kvalitetsberättelse habilitering 
 

Processer och rutiner 
 

 Beskriv kortfattat de processer i verksamheten som ni har identifierat, beskri-

vit och fastsällt. Presentera gärna dessa grafiskt. 

 Beskrivningen ska inkludera en redogörelse för arbetet (processen) med indi-

viduella habiliteringsplaner. 

 Ange för vilka aktiviteter i processen som ni har dokumenterat rutiner. 

 Beskriv hur ni arbetar för att säkerställa att personalen känner till och arbetar 

i enlighet med dessa processer och rutiner. 

 

Riskanalys 
 

 Beskriv kortfattat de högsta risker (sannolikhet x konskevens) som ni identi-

fierat inom ramen för er verksamhets riskanalysarbete. 

 Beskriv hur ni arbetar med att kontrollera dessa risker. 

 

Egenkontroll 
 

 Beskriv kortfattat och konkret hur ni bedriver egenkontroll inom verksamhet-

en. Egenkontrollerna kan exempelvis vara brukarundersökningar, effektmät-

ningar, nöjdhetsmätningar eller andra dokumenterade systematiskt genom-

förda uppföljningar. 

 Återge en kortfattad sammanfattning av resultatet från dessa egenkontroller. 

 Beskriv kortfattat vilka åtgärder ni planerar mot bakgrund av dessa resultat. 

 

Klagomåls- och avvikelsehantering 
 

 Beskriv kortfattat hur ni tar emot och dokumenterar klagomål och synpunkter 

på verksamheten. 

 Beskriv kortfattat hur ni säkerställer att avvikelser eller missförhållanden an-

mäls. 

 Beskriv resultatet av er analys av de klagomål, synpunkter och avvikelser 

som rapporterats. Denna beskrivning ska inkludera uppgifter om hur många 

klagomål/synpunkter som inkommit och hur många avvikelser som har rap-

porterats under året. 

 

Samordning och samverkan 
 

 Beskriv hur ni bedriver strukturerarad samordning med andra parter (framför-

allt skola och boende) rörande eleverna. I beskrivningen ska det framgå vil-

ken part (habilitering, elevboende eller skola) som är sammankallande till 

denna strukturerade samordning. 

 Ange för hur många av eleverna som strukturerad samordning har skett under 

året där  

1. både elevboende och skola deltagit samtidigt, 

2. antingen elevboende eller skola deltagit (men inte båda samtidigt). 
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 Ange orsaken till varför den strukturerade samordningen inte varit möjlig att 

genomföra med elevboende och skola tillsammans. Detta kan exempelvis 

vara att eleven inte bor på elevboendet, att eleven inte gett sitt samtycke till 

samverkan eller att någon av parterna valt att inte delta. 

 Beskriv eventuella svårigheter med få till en väl fungerande samver-

kan/samordning med elevboende och skola. 

 

Personal och kompetens 
 

 Beskriv kortfattat hur ni arbetar för att säkerställa att personalen har den 

kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. 

 Ange hur många av personalen som har en individuell kompetensutveckl-

ingsplan. 

 Beskriv hur verksamheten arbetar för att säkerställa att personalen arbetar i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

 



Bilaga 2. Förslag till kvalitetsberättelse elevbo-
ende 
 

Processer och rutiner 
 

 Beskriv kortfattat de processer i verksamheten som ni har identifierat, beskri-

vit och fastsällt. Presentera gärna dessa grafiskt. 

 Beskrivningen ska inkludera processen för introduktionen av nya ungdomar 

på boendet. 

 Ange för vilka aktiviteter i processen som ni har dokumenterat rutiner. 

 Beskriv hur ni arbetar för att säkerställa att personalen känner till och arbetar 

i enlighet med dessa processer och rutiner. 

 

Riskanalys 
 

 Beskriv kortfattat de högsta risker (sannolikhet x konskevens) som ni identi-

fierat inom ramen för er verksamhets riskanalysarbete. 

 Beskriv hur ni arbetar med att kontrollera dessa risker. 

 

Egenkontroll 
 

 Beskriv kortfattat och konkret hur ni bedriver egenkontroll inom verksamhet-

en. Egenkontrollerna kan exempelvis vara brukarundersökningar, effektmät-

ningar, nöjdhetsmätningar eller andra dokumenterade systematiskt genom-

förda uppföljningar. 

 Återge en kortfattad sammanfattning av resultatet från dessa egenkontroller. 

 Beskriv kortfattat vilka åtgärder ni planerar mot bakgrund av dessa resultat. 

 

Klagomåls- och avvikelsehantering 
 

 Beskriv kortfattat hur ni tar emot och dokumenterar klagomål och synpunkter 

på verksamheten. 

 Beskriv kortfattat hur ni säkerställer att avvikelser eller missförhållanden an-

mäls. 

 Beskriv resultatet av er analys av de klagomål, synpunkter och avvikelser 

som rapporterats. Denna beskrivning ska inkludera uppgifter om hur många 

klagomål/synpunkter som inkommit och hur många avvikelser som har rap-

porterats under året. 

 

Samverkan och samordning 
 

 Beskriv hur ni bedriver strukturerad samordning med andra parter (framför-

allt skola och boende) rörande eleverna. I beskrivningen ska det framgå vil-

ken part (habilitering, elevboende eller skola) som är sammankallande till 

denna strukturerade samordning. 

 Ange för hur många av eleverna som strukturerad samordning har skett under 

året där  

1. både habilitering och skola deltagit, 



2 (2) 

2. antingen habilitering eller skola deltagit (men inte båda). 

 Beskriv eventuella svårigheter med få till en väl fungerande samordning med 

habilitering och skola. 

 

Personal och kompetens 
 

 Beskriv kortfattat hur ni arbetar för att säkerställa att personalen har den 

kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. 

 Ange hur många av personalen som har en individuell kompetensutveckl-

ingsplan. 

 Beskriv hur verksamheten arbetar för att säkerställa att personalen arbetar i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 Ange (med siffror) hur många personer som har arbetet i verksamheten under 

året.  

 Ange (med siffror) hur stor andel av den totala nedlagda arbetstiden som ut-

förts av timanställd personal. 

 Beskriv (med statistik) personalens sammansättning avseende  

o ålder,  

o kön. 

 

Arbetssätt 
 

 Beskriv hur ni arbetar med att öka elevernas delaktighet i samhällslivet.  

 Beskriv hur ni arbetar för att främja att eleverna har en fritid som främjar så-

väl studier som involvering i samhällslivet i övrigt. 

 Beskriv hur ni arbetar för att erbjuda olika boendeformer och flexibla boende-

lösningar. Ange i detta sammanhang  

o hur eleven ges möjlighet att välja boendeform,  

o i vilken utsträckning ni kan tillgodose elevernas önskemål och  

o vilka typer av boenden som finns tillgängliga. 



Bilaga 3. Förslag från Nysam/Helseplan 
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