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Uppstart av helgvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS
FSN-2020-1400
Sammanfattning

Förvaltningen har korttidsboende och koloniverksamhet under sommaren för barn inom alla
personkretsar. En utökning av koloniverksamheten till att även omfatta helgvistelse ger
möjlighet för fler barn, med intellektuell och/eller fysisk funktionsnedsättning, att ta del av
insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta upp helgvistelse för barn och
unga mellan 8 och 23 år enligt 9 § 6 LSS, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, från och
med 2020-09-01.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-06-04
Funktionsstödsnämnden 2020-06-15
Ärendet

Förvaltningen bedriver i dagsläget koloniverksamhet perioden juni till augusti på Finnhultsgård
och på Vombsjögården enligt 9 § 6 LSS (1993:387), korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
Koloniverksamheten riktar sig till barn och ungdomar mellan 8 och 23 år med autism och/eller
intellektuell funktionsnedsättning. Förvaltningen avser att utöka verksamheten till att även
omfatta koloniverksamhet på helger med planerad start 2020-09-01. Organisatorisk hemvist blir i
avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet, enhet 6.
Insatsen korttidsvistelse enligt LSS i form av helgvistelse (fredag – söndag) ska bidra till goda
levnadsvillkor. Syftet med insatsen är social utveckling, meningsfulla aktiviteter och miljöombyte
för den enskilde, men kan även fungera som en avlastning för anhöriga. Verksamheten kommer
att bedrivas på gården Finnhult nära naturen vid Ringsjön alternativt på Vombsjögården nära
Vombsjön.
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På Finnhultsgården finns möjlighet för deltagarna att bo i eget rum. Det finns en stor trädgård
som lämpar sig för att spela till exempel brännboll, fotboll och kubb. Gården har en privat
strand med möjlighet till bad.
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På tomten finns en stor uteplats med grillar. I källarplan finns en stor gillestuga med bastu. Det
finns ett fullt utrustat kök där man kan laga mat i grupp och matsal med sittplatser för 30
personer. Sängplatser finns till 35 personer och sammanlagt finns åtta toaletter och fem duschar
i huset. Tvättstuga samt grovkök finns på markplan.
På Vombsjögården bor deltagarna i två- eller trebäddsrum. Gården har en stor trädgård för
aktiviteter eller avkoppling. Intill gården finns Vombsjön med möjlighet till bad och skog att
vistas i.
Då gården är tillgänglighetsanpassad finns det utrustning som till exempel duschsäng,
hygienstolar, liftar, höj-och sänkbar säng och rullstolsramper utomhus. Huset har 26 bäddar, fem
duschutrymmen och sex toaletter. Köket är fullt utrustat och det finns cirka 26–28 sittplatser för
måltider. Tvättstuga finns i källaren.
Under helgen erbjuds deltagarna möjlighet att träffa kompisar, göra roliga aktiviteter på gården
samt åka på spännande utflykter i närområdet.
Nuläge och konsekvenser för berörda barn
I dagsläget är det 37 unika barn och unga som har denna form av korttidsavlastning i privat regi.
Dessa barn och unga har beviljats två dygn per månad. Besluten löper terminsvis. Från och med
1 september kommer dessa beslut att verkställas i kommunal regi. Helgvistelsen är
behovsprövad enligt 9 § 6 LSS (1993:387), korttidsvistelse utanför det egna hemmet. I
Kommunförbundets ramavtal går det inte att avropa enskilda korttidsplatser enligt LSS för barn
och unga. Behovsinventering ska göras inför nästa upphandling.
Förvaltningen har korttids- och koloniverksamhet för barn inom alla personkretsar. Med
koloniverksamhet på helgen i kommunal regi ges möjlighet för fler barn, exempelvis med
intellektuell och/eller fysisk funktionsnedsättning att ta del av insatsen eftersom
koloniverksamheten på helger i privat regi endast tar emot personer med högfungerande autism
eller aspergers syndrom. Det ger även bättre möjligheter att matcha målgrupper utifrån
individuella behov och förutsättningar för att barnen ska få så stort socialt utbyte av varandra
som möjligt. Med helgvistelse får barn som har rätt till insatsen korttidsvistelse LSS 9:6 även
tillgång till lantlig miljö, äventyrliga aktiviteter och naturupplevelser. Personer som beviljas
korttidsvistelse omfattar alla personkretsar, vilket innebär att samma målgrupp ska kunna
erbjudas helgvistelse. Det är av vikt att de med högfungerande autism ska kunna erbjudas
helgvistelse med personer i samma målgrupp.
Inför uppstart av verksamheten finns en planering för att samtliga personer med beslut ska
erbjudas hembesök, introduktion till verksamheten och presentation av upplägget.
Föräldrar/anhöriga och barnen/ungdomarna ska kunna framföra behov av anpassningar och
stöd. För att underlätta övergången kommer pedagogiska verktyg att användas och hänsyn tas till
långvariga relationer för att bidra till kontinuitet.
Att kunna erbjuda helgvistelse skapar också fler alternativ för barn i behov av insats. Genom att
involvera befintliga korttidsbeslut kan fler av de barn som har korttidsinsats på helgen önska
helgvistelse, då det kommer att finnas som ett alternativ till befintlig korttid. Eftersom det i
nuläget är ett högt tryck på korttidsboenden under helgen, medför helgvistelse att förvaltningen
kan erbjuda fler barn en möjlighet till insats utifrån deras önskemål och skapa ett komplement
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till befintlig verksamhet.
Genom att utöka möjligheten för fler barn att ta del av insatsen och erbjuda koloniverksamhet
även på helger stärks också barnens rättigheter till utveckling och lek, vila och fritid utifrån
artiklarna 6 och 31 i barnkonventionen. En viktig utgångspunkt för att starta helgvistelse är att
skapa en större jämlikhet för barn som har, eller som har behov av, insatsen samt mellan
målgrupperna på längre sikt. Helgvistelse har även bra förutsättningar för samverkan både inom
förvaltningen och med andra förvaltningar (exempelvis grundskoleförvaltningen) samt insatser
hos externa aktörer, som barn- och ungdomshabiliteringen samt barn- och ungdomspsykiatrin.
På så sätt kan förvaltningen på ett bättre sätt tillgodose barnets behov av helhet och samordning
i insatserna.
Ökad kontinuitet
Att förvaltningen har en samlad koloniverksamhet, både under sommar och helg, tillsammans
med korttidsverksamhet bidrar även till ökad kontinuitet som kan skapa mervärde för barnen
men även för personalen. Med en samlad koloniverksamhet skapas möjlighet att planera för att
barn och medarbetare (samma barn och personalgrupp) följs åt på både sommarkollo- och
helgvistelse, vilket medför en kontinuerlig planering som skapar tydlighet för barnen. Även
personal inom koloniverksamheten kan få en större kontinuitet genom att skapa team som
arbetar med samma barn både på sommaren och helgerna.
Bemanning och planering
Den operativa planeringen är påbörjad av pedagogisk samordnare i enhet 6. Inventering av
möjliga byggnader/lokaler, personal, anställningsformer och organisation mm har påbörjats eller
är på väg att påbörjas tillsammans med fackliga representanter, HR, lokalsamordnare m fl
berörda.
Verksamheten kommer att bemannas med en sektionschef, pedagogisk samordnare och som
mest 8-10 medarbetare inom yrkeskategorierna stödpedagog, stödassistent och vårdbiträde per
helg Storleken på verksamheten beror på antalet inkomna beslut. Tjänstgöringen är fredag till
söndag. Introduktion av medarbetare kommer att genomföras innan uppstart av verksamheten.
Funktionsstödsnämnden har fattat beslut om handlingsplan för uppdraget heltid som norm av
vilken framgår att anställning på heltid ska vara dominerande inom förvaltningen.
Korttidsverksamhet i form av helgvistelse kan komma att innebära anställningar med enbart
tjänstgöring under helger vilket då inte är heltidsanställningar. För medarbetare som har en
deltidsanställning i förvaltningen kan det finnas möjlighet att utöka tjänstgöringsgraden i enlighet
med handlingsplanen för heltid som norm.
I rekryteringen kommer förvaltningen att söka särskilt efter personer med kreativ bakgrund och
kunskaper som kan vara till gagn för verksamheten, som exempelvis teknik, teater, film och foto.
En grupp medarbetare som funktionsstödsförvaltningen gärna ser på de här anställningarna är
studerande med intresse för förvaltningens verksamhet och verksamhetsområde. Helgvistelsens
medarbetare blir således en kvalificerad rekryteringsbas med de senaste kunskaperna inom
funktionshinderområdet när de är färdiga med sina studier. Detta bedöms överväga det faktum
att det inte blir heltidsanställningar varmed ett undantag för korttidsverksamhetens helgvistelse
borde kunna göras.
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Budget
Budget för helgvistelse är beräknad för 10 barn per helg under september-maj och medel finns
avsatta för att kunna driva verksamheten. Budgeten innefattar personal, lokal,
förbrukningsmaterial, städning, livsmedel, korttidshyra av bil samt drivmedel och beräknas till
totalt 4 000 tkr. Budgeterade medel motsvarar de resurser som tidigare har använts för att köpa
externa platser.
Ansvariga

Annelie Larsson Förvaltningschef

