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Brist på personal inom handikappomsorgen leder till att insatser enligt lagen om stöd och
service…, LSS inte kan uppfyllas.
7§ LSS; Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara
varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så
att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett
självständigt liv.
Personer med autism har stora svårigheter att kommunicera och fungera socialt. De har dessutom en
kraftig begränsning i beteende och intressen. Detta ställer stora krav på personalens kunskap om
autism och om den enskilde. Det kräver stor lyhördhet med ett förhållningssätt och bemötande utifrån
kunskap om autism och om den enskilde. Kontinuitet i personalgruppen är därför av stor betydelse för
den enskildes möjligheter att kunna kommunicera och få sina behov tillgodosedda. Men det krävs
också tid för kontinuerlig gemensam planering och eventuell handledning. Den underbemanning som
råder i gruppbostäder och inom daglig verksamhet är ett hinder för att den enskilde skall få sina behov
tillgodosedda.
Daglig verksamhet
Bristen på personal innebär att det är för stora grupper för att kunna anpassas till den enskildes behov.
Personer med autism har ofta svårigheter att delta i stora grupper. Särskild anpassning av
sysselsättning och med en för funktionshindret utarbetad pedagogik är nödvändig för att personer med
autism skall må bra och kunna fungera så självständigt som möjligt. Utan anpassning blir resultatet
ofta att personerna mår dåligt vilket ofta yttrar sig i aggressivitet och/eller självdestruktivt beteende.
Både personen själv och personalen far illa. Konsekvensen av underbemanningen inom daglig
verksamhet är att arbetstagare måste stanna hemma då och då.
Krav: Mer personaltimmar för mer individanpassad verksamhet.
Boende
Tillräckligt med personal är en förutsättning för att kunna tillgodose individuella aktiviteter i och
utanför boendet. I insatsen gruppbostad ingår även fritid och kulturella aktiviteter. Det är kommunens
skyldighet att se till bemanningen även räcker till sådana aktiviteter.
Underbemanning leder till oro, aggressivitet, dåliga rutiner etc. Detta medför ökad personalomsättning
vilket i sig ger ytterligare otrygghet och icke önskade beteenden som följd. Snart är man inne i en
karusell som det krävs stora insatser och lång tid för att komma till rätta med.
Krav: Mer personaltimmar är nödvändigt för att tillgodose de lagstadgade rättigheterna för den
enskilda individen.
Sammanfattning:
För att Vingåkers kommun skall kunna leva upp till intentionerna i LSS , nämligen att den
enskilde skall få möjlighet att leva som andra, krävs att det finns tillräckligt med personal såväl
inom daglig verksamhet som i gruppbostäder.
Vi förväntar oss ett svar angående åtgärd
För FA Södermanland
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