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Strategisk plan för LSS
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:
-

godkänna den strategiska planen 2022-2026.

Sammanfattning av ärendet
Den strategiska planen tar fasta på den långsiktiga omvärldsorienterade
samhällsutvecklingen. Unga vuxna med funktionsnedsättning och deras
föräldrar ställer i dag andra krav på självständigt boende och ett
behovsanpassat personalstöd och lika höga krav på meningsfullhet i sitt
arbete i daglig verksamhet.
Att ge socialnämnden ett strategiskt planeringsunderlag är planens främsta
syfte, men ska även fungera som ett kontroll- och uppföljningsverktyg för
verksamheterna genom att tydliggöra vad som behöver utvecklas. En årlig
verksamhetsplan tas fram inför varje nytt verksamhetsår där mål och
aktiviteter tas fram för att förverkliga innehållet i denna strategiska
avsiktsförklaring och behovsprognos. Uppdraget gäller för insatser enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Insatsen bostad med särskild service regleras även i socialtjänstlagen
(2001:453), SoL.
Planen innehåller en kartläggning av behoven för kompetensutveckling och
metodstöd, som är nödvändigt för att verksamheten ska kunna erbjuda
adekvat stöd till varje individ utifrån evidensbaserade metoder.
Behovet av bostäder och daglig verksamhet är information som dels inhämtas
kontinuerligt genom tidiga kontakter med skolor där ungdomar med
funktionsnedsättningar finns under skoltiden och där de rustas till ett
självständigt liv och eget boende jämlikt andra barn och ungdomar, dels
genom en kartläggning som genomförs av LSS-handläggarna som på ett tidigt
stadium träffar ungdomarna tillsammans med deras föräldrar.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:
-

godkänna den strategiska planen 2022-2026.
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