Vuxenförvaltningen i Eskilstuna Kommun
Remissvar 2002- 01-18
Måldokument för verksamheter enligt LSS, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Föreningen Autism i Södermanland har tagit del av förslaget till måldokument och lämnar här
följande synpunkter:
Måldokumentet omfattar det som är viktigt för att människor som har dessa insatser ska få ett
bra liv. Dock är det i vissa delar så övergripande och allmänt skrivet att det kan vara svårt att
konkret tolka vad det i praktiken innebär. Det är viktigt att dokumentet når ut till all personal.
Det ska alltid aktualiseras och finnas med och fungera som vägledare i personalens
förhållningssätt och arbete med den enskilde. Ny personal ska informeras. Dokumentet ska
finnas tillgängligt för alla berörda. Vi föreslår att dokumentet läggs ut på Kommunens
hemsida och skickas till berörda organisationer m.fl. Dessutom bör det finnas en lättläst
version som ökar tillgängligheten för de som av olika orsaker har svårt att läsa vanliga texter.
Stockholms stad m.fl. har lättlästa versioner. se www.lattlast.se / LL-tjänsten
Den enskilde ska vara nöjd med stödet i sitt boende
Det står:
Varje enskild person ska erbjudas möjligheter att delta i fritids och kulturella aktiviteter med
hänsyn till sina personliga intressen och behov.
För att målet skal uppnås krävs framförhållning, möjlighet till flexibilitet i arbetstid och en
personaltäthet som gör det möjligt att tillgodose varje persons specifika önskemål.
(Utflykter och danskvällar på annan ort kan innebära sena kvällar.)
För att veta vad som kan ingå i att ge stöd och service i fritid och kultur behöver vissa
delar särskilt lyftas fram och belysas.
Många personal och chefer tänker inte på att vägen till delaktighet och tillgänglighet också
innebär att den enskilde får stöd och hjälp av sin personal att ta del av och förstå samhällets
utbud av information och nyheter. Personalen ska känna till att även det stödet ingår. De ska
också känna till det särskilda utbud som finns av t.ex. lättlästa nyheter, böcker och
samhällsinformation. Det innebär att personal måste erbjuda högläsning för den enskilde och
förklara innebörden i texter. Som exempel kan nämnas att inför valet finns ett lättläst material
om de olika partiernas politik som personalen måste hjälpa den som vill rösta att ta del av. För
att högläsning på lång sikt ska bli naturlig och självklar i personalens arbetsuppgifter måste
någon i personalgruppen ha ett extra ansvar och få utbildning till s.k. läsombud. Alla
gruppbostäder och dagliga verksamheter samt personliga assistenter bör ha ett utbildat
läsombud och ett uttalat krav att det ska finnas från förvaltningen. Den enskildes
kontaktperson i boendet bör ha kunskap om vikten av högläsning och se till att läsestunder
finns med i den enskildes plan.
Den enskilde ska känna att hon/han har meningsfull sysselsättning
Den enskildes arbetsuppgifter bör regelbundet utvärderas och utvecklas i takt med att den
enskilde utvecklar färdigheter att utföra mer avancerade uppgifter. Den enskilde som har
färdigheter att utföra arbetsuppgifter som fyller en funktion skall erbjudas det.
(Vi menar att den enskilde inte ska t.ex. sortera skruvar i påsar som sedan hälls ur och
personen får sortera dem igen gång på gång år efter år. Sådana arbetsuppgifter ska endast
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användas i träningssyfte för att kunna sortera/packa t.ex som legoarbete för ett företag.
(Detta påpekas på förekommen anledning enligt uppgift från en förälder)
Den enskilde ska uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande
Här vill vi få in en punkt om tandvård.
En god tandhygien med friska tänder är viktig för det allmänna välbefinnande och ger på lång
sikt god tandstatus genom livet. Detta är särskilt viktigt för dem som tar epilepsimediciner
vilka kan ha en negativ inverkan på tänderna. Viktigt att personalen ser till att det görs
regelbundna kontroller hos tandhygenist och tandläkare.
Den enskilde ska känna trygghet
Personalen ska ha god kompetens för sitt uppdrag, vara lyhörd och ha empati. Det innebär att
de skall ha god kunskap om den enskildes specifika funktionshinder. Vissa funktionshinder
kräver speciell utbildning t.ex. autism och svåra beteendestörningar. Vid behov skall personal
få handledning.
Den enskilde ska uppleva att hon/han blir bemött med respekt och är delaktig i
utformningen av de personliga insatserna.
Här vill vi få in en punkt om samarbete med anhöriga
Närstående ska mötas med respekt och förståelse. Deras kunskaper och erfarenheter om den
enskilde ska tas tillvara. Detta är särskilt viktigt i samband med att personen flyttar till eget
boende.
Vi vill att punkten korttidsvistelse för vuxna skrivs till i dokumentet
Den enskilde ska var nöjd med sin korttidsvistelse
• De som har behov av korttidsvistelse ska få det.
• Korttidsvistelsen ska kännas meningsfull för både den enskilde och för närstående.
• Under sin korttidsvistelse ska den enskilde ges möjlighet till fritids- och kulturaktiviteter
utifrån sina behov och önskemål.
Vi föreslår också några rader om Individuell plan
Individuell plan ska upprättas på den enskildes begäran. Kommunen ska fortlöpande både
muntligt och skriftligt informera om rätten till att få en sådan plan upprättad. Syftet är att med
den enskilde i centrum klargöra den enskildes behov av olika insatser samt underlätta
samordningen mellan de olika organ som individen får stöd av.
För FA Södermanland
Maud Husberg
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