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Dokumentation från intressentdialogen 

med HSV den 26 maj 2021.  

Sammanlagt deltog 20 personer, varav 8 politiker och tjänstepersoner från Växjö 

kommun och 15 från HSV och dess medlemsföreningar. Dialogen genomförs digitalt via 

plattformen Microsoft Teams. 

Inledning och välkomna!  

Gunnar Nordmark (L) och Gudrun Rydh, ordförande i HSV hälsar alla välkomna.  Filmen 

om Hållbara Växjö 2030 visas. Filmen finns också på länken: Kommunens 

hållbarhetsarbete - Vaxjo.se och kan ses därifrån. 

Tillgängliga idrottsanläggningar och badplatser.  

Andreas Ineäng och Andreas Wijk från kultur- och fritidsförvaltningens arenaservice 

berättar om arbetet med anpassade idrottsanläggningar och badplatser. Det här är 

områden som behöver utvecklas och därför också behöver fånga in synpunkter från de 

som använder platserna. För att de ska bli bättre och därmed användas mer behöver 

Växjö kommun få in synpunkter och behov av användarna. 

• Tillgängliga badplatser.

Det finns 6 stycken tillgängliga badplatser i Växjö kommun idag med rullbara ramper och 

tillgänglig toalett. De är spridda geografiskt runt om i kommunen: Sandstaden vid 

Rottnen, Rottne badplats (Innaren), Öjaby badplats, Evedal badplats, Sandsbro badplats 

(Helgasjön) samt Björnö badplats i Lammhult.  

När man ska lägga i en ramp vid en badplats behöver man titta på hur förutsättningarna 

ser ut. Det är inte alltid det passar att lägga i en ramp eller bygga en trappa. Man 

behöver dessutom sprida ut de anpassade badplatserna geografiskt också så att de kan 

nås av människor som bor på olika ställen i kommunen.  

https://www.vaxjo.se/sidor/hallbar-utveckling/kommunens-hallbarhetsarbete.html
https://www.vaxjo.se/sidor/hallbar-utveckling/kommunens-hallbarhetsarbete.html
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Mötesdeltagare lyfter fram att särskilt badplatsen i Öjaby fungerar väldigt bra. Synpunkt 

framförs också om att den nya lagunen vid Bergundasjön/Bäckaslöv inte alls är 

anpassad.   

Bakgrund: mycket utvecklingsarbete pågår just nu runt Norra Bergundasjön. Norra 

Bergundasjön är en mottagare av Sundet avloppsverk vilket gör att sjön inte är badbar. 

Däremot är lagunen i norra delen mot Bäckaslöv badbar vilket beror på att inflödet dit 

kommer från Helgasjön. Att det inte finns någon ramp där beror sannolikt på att 

bottenstrukturen. Det är mycket möjligt att det i framtiden kan läggas en ramp där, och 

även bygga en anpassad trappa. Det här området ligger mitt emellan två stora 

stadsutvecklingsprojekt så det är långt ifrån färdigt och kommer att utvecklas mycket. 

Därför behöver kommunen och tekniska förvaltningen få in synpunkter på vad som både 

önskas, men även vad som kan göras bättre.   

• Mötesdeltagare förklarar att det som är viktigast för badare vid 

tillgänglighetsramper är vattendjupet. Som exempel nämns Öjaby som allra 

bäst, men även Evedal. Utanför Växjö kommun är Torne ett annat gott 

exempel.  

• Det är också viktigt att man ska kunna ta sig till platsen själv utan att behöva 

vara beroende av andra. Det vill säga: t.ex. fastgjort underlag, eventuella 

grindar kan öppnas och stängas utan hjälp, och att ba osv.  

• Ytterligare önskemål för mer och bättre användning av badplatserna är också 

att få tillgänglighetsanpassade toaletter så att det går att byta om. 

Servicehuset vid Rottne badplats behöver byggas om. 

• Önskemål: en ramp för vinterbadande. Andreas Wijk tar emot förslaget och 

ska se om det går att hitta en lösning. Håll utkik inför vintern.  

• Önskemål framförs om att ta fram en enkel pappersfolder med information 

om de tillgänglighetsanpassade badplatserna. Andreas och Peter noterar 

önskemålet och undersöker om det kan göras.   
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Mötet konstaterar att det är rätt tätt med ramper just i Helgasjön, inte minst då även 

Annevik är på gång att bygga ramp vid sin badplats. Mötet konstaterar att rampen vid 

Sandsbro badplats skulle kunna flyttas till exempelvis Kampaängen eftersom där skulle 

behövas och önskas en rullbar ramp. 

Växjö kommun vill gärna ha in användarnas synpunkter och förslag utifrån de behov som 

finns. Mejla in och/eller skicka synpunkter till kommunen! 

• Tillgängliga arenor och idrottsanläggningar. 

Andreas Ineäng berättar kort att det finns tillgängliga toaletter i stort sett på alla 

kommunala anläggningar. Det finns också en anpassad väg på Norremarks idrottsplats. 

Vöfab äger alla fastigheter så därför behöver kommunen alltid ta en diskussion med dem 

innan man gör några förändringar utifrån de behov och önskemål som finns. Vid alla nya 

anläggningar som byggs tittar man på tillgänglighetsanpassningar och försöker ta med 

alla olika aspekter.  

• Synpunkt: i Tipshallen finns det en väldigt liten plats för rullstolar. Den är 

också lite upphöjd vilket gör det nästan helt omöjligt att komma upp på den 

om man kommer ensam med rullstol. Andreas Ineäng svarar att han ska titta 

på det och återkoppla. 

• Vidare undrar någon om det finns en handikapptoalett i Tipshallen. Andreas 

svarar att det finns en sådan närmast kiosken i huvudentrén men att han ska 

dubbelkolla detta och återkomma med svar.  

• Det framförs en synpunkt om att rullstolsplatserna på Vida Arena är så kalla. 

Går det att göra något åt det, något skydd av något slag t.ex.? Andreas Ineäng 

svarar att det inte är kommunen som äger den anläggningen men att han kan 

framföra synpunkterna till fastighetsägaren. 

• Synpunkt: vid eventuell nybyggnation av simhallen, ta med 

funktionshinderrörelsen i ett tidigt skede av byggnationen.  
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Statusrapport om Friluftslivets år/Luften är fri 2021.  

Peter Lönn, friluftssamordnare med hemvist på kultur- och fritidsförvaltningen men 

arbetar även på tekniska förvaltningen berättar.  

• Invigdes 19 januari av landshövding Maria Arnhol med vinterbad vid Evedal. 

Det blir mycket fokus på digitala aktiviteter som kan genomföras vid eget valt 

tillfälle ute i naturen. 

• Upplev Växjö har en digital evenemangslista där man kan ta del av tips på det 

som händer i Växjö.  

• I april har t.ex. ornitologerna ordnat fågelskådning vid tillgängliga fågeltornet 

Husebymaden. Det har varit en del aktiviteter i Araby-parken och i skolorna. 

Även Valborg var digitalt och Växjö Pride genomfördes digitalt i maj. Växjö 

Pride Art Walk i naturreservatet Fylleryd var välbesökt. 

• ’Hittaut Växjö’ är en papperskarta och en digital app vilken är 

orienteringssportens friluftssatsning1. Läs mer på webbsidan Hittaut i Växjö - 

orientering.se. ’Hittaut Växjö’ har både tillgängliga check-

points/platsmarkeringar i rutnätsstaden och parker samt check-points i 

skogen.  

• Biologiska mångfaldens dag var också digital där Växjö kommun spred 

information och filmer om t.ex. hur vi jobbar med invasiva arter, hur man kan 

köra en klippt gräsmatta till äng för att gynna en mångfald av arter osv. 

• I juni är månadstemat att ”äta ute”. De 121 grillplatserna i Växjö kommun, som 

är anpassade både i läge och hur de är konstruerade, har varit ovärderliga.  

• Det händer mycket i Ekobacken i Östrabo.  

• Växjö kommun jobbar även hårt med ett ”Renare Växjö” där vi lyfter fram 

allemansrätten och problemet med nedskräpning.  

• Kaktusodlingen nere i Linnéparken kommer i år att basunera ut ”Luften är fri”. 

 
1 Hittaut är en populär form av fysisk aktivitet där du med hjälp av karta och/eller smartphone 

letar checkpoints i din omgivning. Upptäck nya platser och få motion med Hittaut. Alla kan delta 

utifrån sina förutsättningar, dygnet runt under säsongen. 

https://www.upplev.vaxjo.se/
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/vaxjo/
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/vaxjo/


 

5 
 

• Den 5 september hoppas Växjö kommun kunna anordna Naturens dag för 5:e 

året. Vi planerar att ha samlingsplatsen i Teleborgs slottspark. Bland annat 

brukar Funkibator medverka i programmet för att visa upp terränggående 

fritidshjälpmedel. Vid Trummen nära Geometriparken anläggs nu en 

tillgänglig hundrastgård. 

• Vi ska förbättra vissa saker: 

o Översyn av entréer, till t.ex. Biparadiset och Sundet, för att ordna 

rullbara och tillgängliga dass som underlättar för alla, bygga bredare 

broar osv. Arbetet kommer att ske stegvis 2021-2022.  

o Översyn av vandringsleder där kommunen sköter om de sju 

kommunala reservaten medan Länsstyrelsen förvaltar 20 stycken.  

▪ Hovshaga och Bokhultet är de mest tillgängliga men delar av 

Fylleryd och Teleborg har bra framkomlighet.  

o Översyn av taktila tavlor så att man kan ta del av tillgänglig 

information. 

• Naturkartan gör det lite enklare att planera sitt besök. Där finns t.ex. bilder 

som säger mycket om platsens tillgänglighet. 78 stycken rullstolsvänliga 

platser och leder är utpekade. Mer än 10 000 Växjöbor använder Naturkartan 

regelbundet. Det är en digital plattform för att hitta besöksmål i naturen. 

•  

Frågor/svar 

• Det marknadsförs inget, det är väldigt tyst om detta projekt.  

o I och med restriktioner så anordnas det mycket digitalt. Det gör att 

aktiviteter finns men sker på eget initiativ och vid eget tillfälle. Man får 

även aktivt söka informationen själv via webben där Upplev Växjö är 

den webbplats som fångar upp aktiviteterna i Växjö kommun. Det går 

också att söka aktiviteter via projektsidan Aktiviteter | Luften är Fri 

(luftenarfri.nu). 

• Inga kontroller på Hittaut är anpassade.  

https://www.luftenarfri.nu/hitta-aventyr/
https://www.luftenarfri.nu/hitta-aventyr/
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o Det finns kontroller både i rutnätsstaden och parker som är 

tillgängliga. 18 checkpoints är placerade i tillgängligt läge. I skogen är 

det givetvis svårare2.  

• Naturkartan är jättesvår att läsa.  

o Titta också på webbsidan för Upplev Växjö och Naturkartan för där 

finns nyheter och digitala tips. Länsstyrelsen har också en hemsida för 

besöksmål. Många aktiviteter och tips har genomförts men de sker i 

digitalt slutna sällskap och inte som publika evenemang. 

• Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service vad gäller applikationer 

träder i kraft den 23 juni.  

• Växjö kommun satsar mycket på att se över det som finns idag och se till att 

det är välskött – skräpplockning osv. 

• Det behövs leder för synskadade personer. Det behöver göras tydliga och bra 

taktila markeringar, både på träden och på lederna. Behovet skiftar beroende 

på vilken synnedsättning man har, men en sak som behövs är ledstänger och 

större och tydligare markeringar i skogen så att man kan följa leden. För det 

mesta använder kommunen markeringskvadrater i 10x10cm storlek. Lederna i 

kommunala naturreservat är markerad i färgerna gul, blå, röd, vit eller orange. 

• Likaså behöver det göras en digital, eller snarare taktil, karta eftersom 

Naturkartan inte är anpassad för synskadade.  

o Naturkartan presenterar cirka 500 områden-platser-leder vilket är 

omöjligt att förmedla i en trycksak. Uppdatering av trycksaker är ett 

svårare och mer kostnadskrävande arbete. Alla kommunala 

naturreservat i tillgängligt läge har fina reservatsfoldrar som kan 

hämtas vid turistinformation, info-points samt i folderboxar vid några 

av reservatens entréer (Ex. Biparadiset och Sundet). Cykelkartan i 

 
2 Tillägg av Helen KJ 210605: 
Det är inte alla checkpoints som är tillgänglighetsanpassade, men de finns. På Hittauts hemsida 
står det att ”Våra tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en 

hjulsymbol. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grunsvägar, för att 
vara tillgängliga för dem med till exempel barnvagn, rullstol, permobil, rullator eller cykel”.  
 

https://www.upplev.vaxjo.se/
https://naturkartan.se/sv/vaxjo
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/besoksmal.html
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fickformat ger en överblick över stadens gång- och cykelvägar samt 

Växjö Runt. Denna revideras vartannat år. 

• Det framförs önskemål om att anpassa västra delen av Hissö. En ramp och 

ledstråk vore jättebra. (Helgö är bra t.ex.). 

o Växjö kommun kan se över och anpassa lederna inom sina egna 

reservat medan Länsstyrelsen ser över sina (Hissö och Helgö är två av 

dessa statliga reservat). Peter Lönn förmedlar önskemålet till 

Länsstyrelsens Naturförvaltning. 

Organisationen för anhörigstöd/anhörigkonsulenter inom 

arbete och välfärd 

Ilho Lindström, biträdande avdelningschef på avdelningen vuxna på förvaltningen för 

arbete och välfärd berättar kort om hur anhörigstödet inom socialpsykiatrin är 

organiserat.  

Från 2021 organiseras anhörigstödet via enheten Boendestöd. Det finns inga utpekade 

anhörigkonsulenter som endast har uppdraget att vara anhörigstödjare, utan det är en 

grupp medarbetare inom enheten Boendestöd som tar uppdragen efter hand som 

behoven kommer. Denna grupp medarbetare är universitetsutbildad och man arbetar 

mycket med att stärka och kompetensutveckla dem för uppdraget som samtalspart 

och/eller bollplank till anhöriga.   

Om man är anhörig till en brukare inom socialpsykiatrin finns det med andra ord tre 

olika sätt att gå tillväga för att få stöd:  

1) Man vänder sig till sin/brukarens boendestödshandläggare eller 

2) till enhetschefen samt 

3) via Kontaktcenter där man får tala med en kommunvägledare. Viktigt att känna 

till att kommunvägledarna fått ett talmanus med stödfrågor som de följer för att 

hjälpa invånaren vidare.  

Aktiviteterna under våren har varit få men några digitala föreläsningar har erbjudits.  
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Frågor/svar 

• HSV efterfrågar en kontaktperson för att kunna sätta igång planeringen kring 

anhörigveckan.  

o Ilho undersöker frågan och återkommer med svar. 

(Ilho och Carola kompletterar i efterhand att det är Ulf Gustafsson 

eller Malin Olsson på omsorgsförvaltningen som har planeringsansvar 

för anhörigveckan som genomförs v. 40. De nås via Kontaktcenter, på 

telnr 0470-410 000 eller info@vaxjo.se). 

• Det skulle behövas en tydlig presentation av hur organisationen av 

anhörigstöd ser ut på förvaltningen för arbete och välfärd. Exempelvis en 

skiss för att synliggöra det hela.  

o Ilho förklarar att det finns en grupp tjänstepersoner att tillgå för 

uppdraget. Dessa medarbetare tar uppdraget inom ramen för sin 

anställning och de gör det utifrån de behov som uppstår.  

• En längre diskussion förs kring organisationen, utbildning/kompetens, 

utrymme i tjänst, säkerställande och kartläggning av behov, kommunikation 

utåt osv. Ilho lovar att återkomma med ett förtydligande. 

• Arbetet med den här processen påbörjades under 2021 och följs upp och 

utvärderas hela tiden. 

• Behovet säkerställs även under sommarsemestern. Ansvaret för detta ligger 

på enhetschef och inte enskild medarbetare.  

Anhörigstöd på omsorgsförvaltningen 

Carola Dahlqvist som är enhetschef för omsorg/funktionsnedsättning berättar att det är 

skillnad mellan hur omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd organiserat 

sitt anhörigstöd.  

Från och med 1 september ska det byggas en ny enhet som heter ’förebyggande enhet’. 

Mer information om det arbetet får ni senare i mötet.  

Carola förklarar vidare att man som anhörig alltid kan alltid vända sig till kommunen för 

att få stöd, även om man inte har några andra pågående insatser.  
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Presentation av boendestöd (vad, hur, varför) och 

organisationen kring boendestöd på förvaltningen för arbete 

och välfärd. 

Enhetschefer från förvaltningen för arbete och välfärd, Jeanette Rossling och Lotta 

Ekstedt, berättar om boendestödet inom socialpsykiatrin. Presentationen bifogas. 

Presentationen förtydligar vad boendestöd är, vem det är till för, hur man får 

boendestöd samt vad målet är. Därefter presenteras organisationen, hur teamen är 

fördelade och vad de arbetar med. Diskussion följer med frågor/svar om kompetens, 

utbildningar m.m. 

Det förtydligas även att teamen under pandemin har gett boendestöd som vanligt men 

att ledsagning och liknande stöd fått anpassas efter rådande rekommendationer. Olika 

alternativa anpassningar kan ha behövt göras för att ge stöd till omsorgstagare som varit 

sjuka med symtom, t.ex. genom telefon/digitalt stöd eller fysiskt stöd där personalen 

haft skyddsutrustning. Frågan lyfts om hur behovet säkerställs så att alla som behöver 

stöd verkligen får det, och inte bara ges till de som aktivt ber om det. Hur kartläggs 

behoven? 

Uppstart av verksamheter till hösten 

• Carola Dahlqvist, enhetschef omsorg/funktionsnedsättning, berättar kort om 

det nya uppdraget om att se över daglig verksamhet (verksamhet för barn och 

vuxna med intellektuell nedsättning och rörelsenedsättning) och 

samlokaliseringen på Vallhagen då nya lokaler blivit tillgängliga. 

Presentationen bifogas dokumentationen. 

• Resor med kollektivtrafik för de som är färdtjänstberättigade. Kennerth Björn 

(FUB) berättar att det är bekymmersamt att man inte längre kan gå fram till 

chauffören för att blippa sitt kort och få rabatt på sin resa. Resan ska istället 

betalas via reseappen men då kan man inte få sin rabatt. Kennerth skriver ner 

vad som är problemet kring detta och skickar till Rose-Marie, Gunnar och 

Magnus.  
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• Fråga: Har ni med dövblindaspekter? Svar: inom omsorgsförvaltningen har vi 

denna kompetens i daglig verksamhet. I nuläget har vi det inte inom bostöd. 

Ny förebyggande enhet under kommunrehabiliteringen. 

Avdelningschef Ulf Gustafsson informerar, bilderna bifogas. 

Ett politiskt beslut har tagits om att den här enheten ska inrättas. Enheten kommer att 

organiseras under kommunrehab. Fokus ligger på god nära vård och omsorg.  

Informationen som ges idag är väldigt grundläggande. Mer information, och kontakter 

med brukare, kommer att ges/tas senare.  

Återrapport och status för utvecklingsarbetet med att 

felanmäla fel och brister 

• Punkten utgår på grund av tidsbrist. Skriftlig information skickas istället.  

Avslutning. 

Hållbarhetsutskottets 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) och Gudrun Rydh 

(ordförande HSV) avslutar intressentdialogen. Tack för intresset, för inspirationen och 

för alla synpunkter vi fått in som vi behöver jobba vidare med.  

 

Antecknat av Helen Karlsson Jacobsson 

Granskat och korrekturläst av föredragande. 



Anhörigstöd
Arbete och Välfärd



2020

• Gemensamt projekt med Omsorgsförvaltningen inom 

ramen för psykisk hälsa med anhörigkonsulenter.

• Upphörde vid årsskiftet 20-21

• Pågående ärenden fortsattes av anhörigkonsulent



2021

Socialpsykiatrin: kontakt tas med enhetschef, 

handläggare eller via kontaktcenter

Missbruk: socialsekreterare på Avdelningen Vuxna

Barn och familj: socialsekreterare eller 

mottagningsenheten

Vård i nära relationer: Familjefrid Kronoberg



Socialpsykiatrin

• Enskilt anhörigstöd- samtalsstöd med erfaren 

boendestödjare med universitetsutbildning inom socialt 

arbete.

• Anhörigaktiviteter- utredare på utvecklingsenheten 

samverkar med anhörigkonsulent på 

omsorgsförvaltningen.



 

www.vaxjo.se 

Anhörigstöd Arbete och Välfärd, 

Socialpsykiatrin. 

Anhörigstöd är en del av enhetschef och handläggares uppdrag att säkerställa att den 

som påkallar eller om man uppmärksammar behov av stöd erbjuds det. 

För att söka enskilt anhörigstöd i form av exempelvis rådgivning, samtalsstöd tas kontakt 

med enhetschef eller handläggare om man har en pågående kontakt. 

Vill man istället vända sig till en neutral person eller om man inte har någon pågående 

kontakt/insatser vänder man sig till Kontaktcenter som tar samtalet vidare till 

enhetschefen för utredningsenheten på Socialpsykiatrin som ser till att man blir 

kontaktad av: 

- Handläggare om man vill ha rådgivning om vilket stöd man kan söka ifrån 

kommunen. 

- Anhörigstödjare om man vill ha samtalsstöd/bollplank kring situationen kring sin 

anhöriga. 

Stödet kommer att ges av medarbetare inom Socialpsykiatrin som jobbar som 

boendestödjare med stor erfarenhet av målgruppen som har en universitetsutbildning 

som lämpar sig för uppdraget. Vid behov av anhörigstöd kan det i vissa fall vara en fördel 

att vända sig till någon neutral person. Därför bygger vi nu upp en grupp av 

boendestödjare som kan gå in och ge anhörigstöd till anhöriga där man inte har haft 

någon tidigare kontakt. 



Boendestöd inom 
Socialpsykiatrin Växjö 
Kommun



Vem är boendestöd till för?

• Boendestöd är till för att underlätta för dig om du på 

grund av psykisk/neuropsykiatrisk- eller intellektuell 

funktionsnedsättning behöver stöd i ditt dagliga liv. Vi 

på Arbete och Välfärd ger boendestöd till personer 

med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

• Boendestödet är individuellt anpassat stöd som ges i 

ditt hem eller närmiljö. Din delaktighet är en viktig del i 

stödet.



Boendestöd – Vad är det?
• Boendestödet kan exempelvis vara stöd med:

• Vardagssysslor (städ, tvätt, handling, matlagning och 

hjälp med post/papper) att hitta goda rutiner för detta

• Stöd att delta i samhällslivet och social samvaro

• Motivationsstöd

• Stöd i kontakter med olika myndigheter

• Ledsagning för kultur och fritidsaktiviteter i närmiljö

• Trygghetsskapande insatser



Hur får gör man för att få  
boendestöd?

Ansökan

Utredning

Beslut

Ansökan SoL AoV utredningsenheten vuxna 2018_08_15_ifyllningsbar.pdf


Målet med boendestödsinsatsen

”Att förebygga och minska/kompensera 

följderna av funktionsnedsättning för att 

stärka förmågan till att kunna leva ett 

självständigt liv”.



Boendestödgrupper inom 
Socialpsykiatrin
Vi har valt att inrikta vårt boendestöd i två inriktningar 

efter funktionsnedsättning. Vi har idag tre A-team som 

jobbar med målgrupp Autism och fyra 

boendestödsgrupper som riktar sig till personer med 

övriga psykiska diagnoser samt ADHD.

Sammanlagt ger vi stöd till ca 480 personer.



NPF inriktning – ett medvetet val

• Växjö ska vara en föregångskommun när det gäller att 

möta och ta hänsyn till människors olika 

funktionsnedsättningar. Ett sätt att nå dit är att alla 

som möter personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) har kunskap om hur man 

ger ett bra bemötande



NPF ambassadörer

• Vi har utbildat 17 ambassadörer inom Arbete och 

välfärd (11 st. inom socialpsykiatrin) som kan 

internutbilda personalgrupper på APT, 

planeringsdagar med mera. Det är personer med 

gedigen kunskap och erfarenhet att arbeta med 

brukare som har en neuropsykiatriska diagnoser.



NPF ambassadörerna erbjuder
• NPF teori och bemötande

• Tydliggörande pedagogik

• Bokcirklar

• Lågaffektivt bemötande

• Implementeringsstöd/handledning

• Perception

• Miljöanpassning

• NPF hörnan på Arabygatan82



IBIC - Genomförandeplan
• Pågår en stor implementering av IBIC –

Individens behov i centrum

• IBIC har blivit ett sätt för oss att tydliggör dolda 

funktionsnedsättningar i våra 

genomförandeplaner

• Arbetar mycket mer med HUR vi ger stöd och 

vilken metod vi använder.



Boendestödspedagoger och 
arbetsterapeut
• Idag finns två boendestödspedagoger på Arabygatan 

som jobbar med att hjälpa boendestödjarna med 

bland annat olika metodstöd.

• Det finns även en arbetsterapeut som jobbar 

förvaltningsövergripande och vi står i begrepp att 

anställa en till.



Familjeorienterat arbetssätt

Om en förälder har boendestöd så har 

vi i Arbete och Välfärd möjlighet att 

erbjuda familjeorienterat boendestöd 

när de finns behov. Familjeorienterat 

arbetssätt finns i Nivå 1 och Nivå 2. 

Nivå 2 sker i samverkan med Barn och 

Familj



Översyn av daglig 
verksamhet
Dialog HSV 26 maj 2021



Mål och syfte

Målsättningen var att ta fram ett förslag som: 

• fortsatt säkerställer hög kvalitet gällande den dagliga verksamheten, 

• säkerställer stor valfrihet gällande deltagande i daglig verksamhet,

• ökar antalet integrerade placeringar vid företag och organisationer, 

• minskar sårbarheten vid den dagliga verksamheten genom viss 

lokalsamordning av verksamheter,



Forts. Mål och syfte

• strävar efter en normalisering när det gäller att arbeta alla vardagar i 

veckan, i syfte att minska på så kallade hemmadagar och

• visar på konsekvenser gällande förändring av transporter ur såväl ett 

individperspektiv som ur ett organisationsperspektiv. 



Samlokalisering - Vallhagen

• Servicegruppen

• Guldkornet

• Opalen

• Torpabacken

• Sjöpärlan ( Nu på 

Annevik)

• Årstiden



Vallhagen - aktiviteter 

• Konferens, bakning

• Fysiskt, ”PETÖ-metoden”

• Skapande

• Utegrupper

• Musik

• Läsning, upplevelserum, sinnesstimulering 

• It-rum



Förslaget skulle kunna bidra till:
• Fortsatt grupptillhörighet - man har sin hemvist att utgå ifrån

• Ökad möjlighet att testa nya aktiviteter och utvecklas

• Utökat nätverk för deltagarna

• Möjlighet att öka antalet platser i daglig verksamhet

• "Specialiserad" personal, lära av varandra

• Flera personer till samma adress → färre/kortare resor, ev. minskade 

transportkostnader

• Ökad kontinuitet bland personal, minskat behov av vikarier

• Fysiskt närvarande närmsta chef



Eventuella risker

• Förändring/omställning för deltagare och personal

• ”Institutionskänsla”

• Större krav på samarbetsförmåga mellan personal

• Behov av tydliga regler/struktur/planering för att 

undvika onödiga konflikter    



Förebyggande enhet



Syfte –varför gör vi det här?

Förbyggande arbetet bedrivs och leds idag i olika verksamheter

• Det ger svårigheter i att skapa kraft och fokus

Utveckling av God och nära vård och omsorg ställer krav på ett aktivt omställningsarbete 

• Inriktning för att klara omställningen måste ligga på tidiga förebyggande insatser och ett hälsofrämjande arbete

• Omsorgsförvaltningen arbetar efter strategin ”God nära vård och omsorg”. Strategin lägger stor vikt vid förebyggande 
insatser inom alla grenar för vård och omsorg

Skapa förutsättningar i att utveckla förebyggande initiativ och ett proaktivt arbetssätt

• Genom att samordna och samla underlättas omställningsarbetet och utvecklandet av nya arbetssätt.



Uppdraget

Ett övergripande grunduppdrag i att koordinera och säkerställa: 

• Förebyggande insatser

• Anhörigstöd

• Ofrivillig ensamhet

• Utveckling av nya initiativ inom förebyggande arbete, anhörigstöd mm

Ansvarsområden för den nya enheten

• Delarna som organiseras inom enheten

• Samarbeten med andra aktörer 

• Delansvarig tillsammans andra i förebyggande initiativ



Verksamheter och uppdrag som ingår i enheten

• Träffpunkterna inom äldreomsorgen och de personer som är träffpunkts ansvariga  

• Rehabassistenterna/förebyggarna/fixaruppdrag i Kommunrehab

• Anhörigkonsulenterna

• Syn- och hörselinstruktör

• Dagverksamheterna Lunden, Solgläntan och Rosenhill

• Samordnare av Kontaktpersoner inom Omsorg funktion och äldreomsorgen 

Riktade uppdrag

-Motverka ofrivillig ensamhet

-Fallprevention och att samordna arbetet i fallpreventionsgruppen

-Den digitala plattformen En bra plats



Enheten förslås bli delansvarig och intressent inom:

• God och nära vård och omsorg

• Frivilliginsatser

• Bo Trygglägenheten

• Nya initiativ inom förebyggande arbete och anhörigstöd 



Följande samarbetspartners har identifierats som viktiga medspelare. 
-Ingår inte i enheten men ett tätt samarbete och regelbunden dialog är viktigt

• Frivilligorganisationer t ex Röda korset

• Pensionärsföreningar

• Patientföreningar

• Anhörigföreningen

• Handikapporganisationerna

• Idrottsföreningar

• Seniorlots

• Region Kronoberg t ex Folkhälsa och social utveckling, Primärvården.

• Distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister

• Demenssköterskor

• Biståndshandläggare

• OMS Fritid



Organisation och vägen framåt

Enhetschef har rekryteras och tillträder 2021 08 16

Ny chef blir Malin Olsson som nu är enhetschef på Borgmästaren och har arbetat som chef i Omsorgsförvaltningen sedan 2010  

Enheten organiseras som en tredje enhet i Kommunrehab och med ca 15 medarbetare 

Vissa av delenheterna kommer att fortsätta utgå från nuvarande lokaler t ex dagverksamheterna, och vissa kommer att utgå 
från Mejselgatan och/eller Evelid.

Nu under våren börjar vi arbetet med att lägga grunden och vägen framåt….


	Dokumentation från intressentdialogen med HSV den 26 maj 2021.
	Anhörigstöd
	Komplettering och förtydligande om Anhörigstödet på förvaltningen för Arbete och Välfärd, Socialpsykiatrin
	Boendestöd
	Översyn av daglig verksamhet
	Förebyggande enhet

