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Ärendebeskrivning
Ingela Lagerskog, verksamhetschef, inleder tema om verksamheter för
personer med funktionsnedsättningar med att beskriva hur verksamheten är
organiserad i socialförvaltningen, samt ger en historisk tillbakablick och hur
framtiden ser ut med avseende på behov av investeringar.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättningar är mångfasetterad.
Den bedrivs inom boenden, korttids, sysselsättning och mobilt stödteam
Ledsagning/avlösning verksamhet samt transporter till och från
sysselsättningen. Totalt arbetar ca 558 personer fördelade på 70 st olika
verksamheter, som leds av verksamhetschef och 22 enhetschefer.
Funktionsnedsättningarna hos målgruppen är, intellektuella,
neuropsykiatriska och psykiska. Det allra svåraste uppdraget är att arbeta med
personer med dubbeldiagnoser/samsjuklighet dvs personen har en
funktionsnedsättning i kombination med missbruk. Vården och omsorgen om
dem regleras inom ramen för socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade. Insatserna handlar bla om att ge boende,
sysselsättning och daglig verksamhet.
En historisk tillbakablick
I den historiska tillbakablicken ger Ingela en beskrivning av synen på
funktionsnedsatta personer och hur det har påverkat hur staten/samhället har
tagit hand om och ordnat det för dem. Lagstiftning gällande personer med
funktionsnedsättningar började med 1944 års lag om undervisning och vård
av bildbara sinnesslöa. Begreppsbildningen kring personer med
funktionshinder har förändrats över tid.
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Dessa bennämningar har förekommit; psykiskt efterblivna, psykiskt
utvecklingsstörda, förståndshandikappade, funktionshinder och nu senast
lanseras begreppet personer med psykisk funktionsnedsättning.
Begreppsanvändningen kan sammankopplas med samhällsutvecklingen mot
en demokratisk människosyn om människors lika värde. Det har i sin tur
påverkat omsorgen om personer med funktionsnedsättningar, som har
utvecklats från en institutionaliserad vård från 1950-talet, till att bli en
verksamhet som bedrivs mer inom öppen vård. Psykiatrireformen 1995
innebär en vattendelare, där begreppet mentalsjukdom ersätts med psykiskt
funktionshinder. Psykiatrireformen innebär att ansvaret över personer med
funktionshinder förs över till socialtjänsten inom kommunerna.
Den medicinska utvecklingen från 1950-talet har haft en positiv effekt såväl på
det fysiska som det psykiska planet. Personer med funktionsnedsättningar
lever längre idag. Medellivslängden ligger mellan 60 – 70 år idag, jämfört med
40 år tidigare. Denna utveckling sammanfaller med övrig
befolkningsutveckling. Det för med sig behov av anpassade äldreboenden för
denna grupp av äldre. Andelen unga blir också fler, vilket ställer krav på
boenden och sysselsättning för dessa unga.
Framtida utveckling
Sysselsättningsverksamheten är i ett skede för en förändring. Ungdomar med
funktionsnedsättningar lever i samhället och följer den utvecklingen i enlighet
med andra ungdomar. Deras intresseområden är förenligt med andra
ungdomars såsom datorer, musik, teater mm. Unga med
funktionsnedsättningar är intresserade av serviceyrken inom bageri, café och
vaktmästeri. Inom verksamheten för personer med funktionnedsättningar är
nu ambitionen att utveckla sysselsättningen mot mer arbete på den öppna
marknaden, vilket har visat sig vara det mest framgångsrika sättet att bereda
meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar.
Samverkan är en viktiga länk för ett gott liv för personer med funktionsnedsättningar
Verksamheten har behov av att samverka med andra både internt och externt.
Primärvården, barn- och ungdomshabiliteringen och närpsykiatrin ,Rättspsyk
Frivården är en del viktiga samarbetspartners externt. Samverkan behöver
utvecklas med polisen och rättsväsendet.
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För att kunna utveckla verksamheten behöver den jämföras med andra
liknande verksamheter.
Detta görs inom ramen för ”Norrskenssamverkan” som innefattar
kommunerna Sundsvall, Umeå och Skellefteå men också på ett nationellt plan
inom ramen för ”Måttbandet”.
Sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar; Föredragande Anette
Hedman och Maria Sundberg, arbetskonsulenter samt Eva Olsson och Helena
Andersson, handledare
Anette Hedman och Maria Sundberg beskriver ”Jobbsupport” verksamheten
som innebär att ordna sysselsättning på externa arbetsplatser, individuellt
anpassade. Målet är daglig sysselsättning, delaktighet och självständighet för
målgruppen personer med funktionsnedsättningar.
”Jobbsupporten” arbetar näringlivsinriktat. Idag har de kontakt med 70
personer som arbetar på 50 externa arbetsplatser fördelade inom privata
företag, föreningar och i kommunens verksamheter.
Eva Olsson och Helena Andersson beskriver hur den individanpassade
verksamheten stödjer personer med funktionsnedsättningar att klara av att
arbeta i externa jobb. Jobben finns inom städ på bilhallar, trappstädningar, att
ordna med fika på företag, samt att utföra vissa legoarbeten på beställning
från företag och kommun. Handledaren är en viktig pusselbit för att personen
ska kunna utvecklas i sitt arbete för att bli mera självständig.
Mobila stödteamet; Föredragande Helena Moutka, föreståndare
Helena Muotka beskriver arbetet inom mobila stödteamet, vars uppgift är att
hjälpa och stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder att klara
sitt dagligt liv. De är ofta högfungerade personer, men klarar inte av att
strukturera eller organisera ett hem. Stödet och hjälpen ska utveckla personen
att klara av att bli självständig och att bryta social isolering. Det handlar om att
arbeta individuellt med varje person, med varierande grad av detaljerad
arbetsordning, samt med hjälp av sociala berättelser skapa en förståelse för
sociala regler och därigenom lära sig sociala färdigheter.
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Visa omvärlden vad verksamheterna gör inom området
De nya sysselsättningsformerna ställer krav på marknadsföring av
verksamheten. Det görs i broschyrer och genom kontakter hos företag.

Socialnämnden beslutar
-

lägga informationen om verksamheter för personer med
funktionsnedsättningar till handlingarna.

____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

31

