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Ekonomienheten, verksamhetsområde funktionshindrade

Dnr 2006/405-731

Utökade behov av medel för insatser till psykiskt
funktionshindrade personer
Bakgrund
Verksamhetsområde funktionshindrade har mobila stödteam som utför
hemtjänstinsatser till psykiskt funktionshindrade/utvecklingsstörda personer i
kommunen. Idag arbetar 25 personal uppdelade på två team, ett i Centrum
samt ett på Porsön. Beviljade hemtjänsttimmar till psykiskt funktionshindrade
personer har fortsatt att öka genom åren. Personalen utför idag ca 30 000
hemtjänsttimmar per år till ca 100 personer utsprida över hela kommunen.
I verksamheten finns sammanlagt 6 leasingbilar. Behov av insatser från mobila
stödteamen ökar hela tiden för att på bästa effektiva sätt kunna samordna
verksamheten behövs 2 teamledare på 0,50 % vardera. Verksamheten tilldelas
medel för utförda insatser via myndighetssektionen. Dock saknas medel för
dubbelbemanning, när kunden inte öppnar dörren, inläggning på sjukhus
eller insatsen avbokas med kort varsel. Idag använder ett flertal av personalen
den egna bilar som transportmedel mellan kunderna .Behov finns för 4
leasingbilar, 2 till respektive team.
Utförda hemtjänsttimmar
2002
2003
2004
1066

8499

22 222

2005
26 986

2006
Prognos
30 822

Redogörelse
Beslut om beviljade stödinsatser skickas direkt från handläggare till en
samordnare inom verksamhetsområdet som direkt förmedlar beslutet till
enhetschefen för mobila stödteamen. Enhetschefen tar kontakt med kunden
för att göra upp när och hur beslutet ska verkställas, ett första besök görs
tillsammans med den personal som ska arbeta hos kunden.
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I andra fall gör enhetschefen tillsammans med handläggare ett första besök
hos kunden antingen via vårdplanering på avd 32 Sunderbyns sjukhus,
närpsykiatrin eller rättspsykiatrin i Öjebyn. Det förekommer att det behövs
dubbelbemanning av säkerhetsskäl för att arbete ska kunna utföras i det
enskilda hemmet.
Avvikelser
Det kan i vissa fall vara mycket besvärligt att verkställa beslut då kunden inte
medverkar p.g.a. sin psykiska sjukdom. Det åtgår en hel del tid för att bygga
upp en relation till kunden så de kan känna sig trygga och vågar släppa in
personalen. Mycket tid krävs också i motiveringsarbete för att beviljade
insatser överhuvudtaget ska kunna verkställas samt att kunden ska medverka
i utförandet. Verksamheten får svårt att planera personalens arbete.
Personal arbetar med vardagsrehabilitering som arbetsmodell, ett arbetssätt
där rehabilitering och habilitering sker i vardagen. Där personalen målinriktat
och pedagogiskt tar tillvara personens egna resurser, behov och möjligheter
som ger hjälp till självhjälp. Träning och aktivitet vävs in i vardagens små och
stora sysslor. Komplexiteten i mobila stödteamens arbete har ökat genom
åren. När kund blir inlagd på sjukhus för psykoser o.dyl, har sjukvården svårt
att ge besked om när personen ska hem, de menar oftast att de ska hem nästa
dag men så blir det inte. Beräknad avvikelse i detta på årsbasis är
ca 300 000. I respektive team finns idag en anställd som arbetar 0,50 % med att
samordna stödet till de psyksikt funktionshindrade.
Samordningen går ut på att se till att alla kunder får den hjälp de behöver.
Personal vars kunder är på sjukhus placeras ut att arbetar med andra kunder.
Personalhantering för nya beslut där verkställigheten ska ske omgående.
Kontakter med andra vårdgivare mm. Det saknas idag medel till dessa.
Särskilt vårdkrävande
Personalen arbetar idag hos allt fler kunder med s.k. dubbeldiagnoser d.v.s.
psykisk sjukdom kombinerat med alkohol eller narkotika missbruk.
Personer som fått behandling på Öjebyns rättspsykiatriska klinik återvänder
till ett boende i kommunen och är i behov av stödinsatser i hemmet för att
klara tillvaron.
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Transporter
Inom verksamheten finns idag endast 6 leasingbilar.
Personalen använder idag i stor utsträckning den egna bilen för att utföra
stödinsatser hos kunderna. Ett flertal kunder har idag insatser under 5 timmar
detta medför att personalen får använda mycket tid i transporter mellan
kunder.
Teamledare
Behovet av stödinsatser till psykiskt funktionshindrade ökar hela tiden.
Komplexiteten i insatserna är stora då ett flertal kunder har samsjuklighet.
Idag är det ett stort antal kunder som är i behov av hjälp, för att kunna
samordna insatserna behöver enhetschefen stöd av 0,50 % teamledare i
vardera område.
Lokal
Allt fler insatser utförs idag hos kunder boende på Hertsön och Örnäset.
Mobila stödteamet är i behov av en ny lokal närmare kunderna, för att
minimera transporterna.
För att klara att verkställa besluten för psykiskt funktionshindrade personer
behövs utökade medel till en kostnad av 750 000 kr
Behov
Teamledare

Antal
1,0 åa

Leasingbilar
lokal
Avvikelser ex
motivationsarbete
Dubbelbemanning,
avbokningar/inskolning
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Förslag till beslut
-

_____

bevilja medel för utökade kostnader inom mobila stödteamens
verksamhet på 750 000 kr. Finansiering föreslås tas ur medel för
omstrukturering.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar
i enlighet med förslaget
_____
Socialnämnden beslutar
-

_____

bevilja medel för utökade kostnader inom mobila stödteamens
verksamhet på 750 000 kr. Finansiering föreslås tas ur medel för
omstrukturering.
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