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Svar på interpellation ställd av Pia Steensland (KD) om
uppföljning av kvalitet inom LSS-verksamheten i
Strängnäs kommun
Pia Steensland (KD) ställde på kommunfullmäktiges möte 2019-03-25 en
interpellation till socialnämndens ordförande Bodil Mellgren (S) om kvalitet
inom LSS-verksamheten i Strängnäs kommun.
Fråga: Har Strängnäs kommun rutiner för samverkan mellan LSS –
verksamheter och Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen i syfte
att utveckla den enskildes möjlighet till arbete?
Svar: Vi har samverkan mellan funktioner inom kommunen, med Regionen
(Habiliteringen), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för åldersgruppen
16-29 år sedan lång tid tillbaka. En samverkan som går under benämningen
MISAM, Myndigheter i samverkan.
Syftet är att öka möjligheten för individen med funktionsvariation att få och
kunna behålla ett arbete eller sysselsättning. Med Försäkringskassan alltid inför
att aktivitetsersättning upphör för brukaren vid 30 år och med
Arbetsförmedlingen när det blir möjlighet till anställning för brukaren.
Fråga: Har Strängnäs kommun skriftliga, aktuella rutiner för att
årligen pröva den enskildes möjligheter till arbete eller praktikplats?
Svar: Utifrån myndighetshandläggarens perspektiv prövas inte möjligheten till
arbete/ praktikplats. Dock gör myndighetsutövaren tillsammans med brukaren
mål för insatsen, där ex praktikplats eller arbete kan vara ett sådant mål som
sedan blir ett uppdrag för utföraren av daglig verksamhet. Det finns inga
särskilda skriftliga rutiner utan det ingår i syftet och målet med insatsen Daglig
verksamhet och i verksamhetens arbetsplan. Det ingår även i arbetsuppgifterna
som arbetshandledare har. Ett individuellt arbete sker utefter individens
önskemål om avlönat arbete vilket finns beskrivet i uppdrag, mål och
genomförandeplan.
Regelbundna uppföljningar görs tillsammans med brukaren. Genom projektet
IMA (individuella möjligheter till arbete), som nu implementeras på
enheten(Arbete och Familj) permanent, arbetar enheten aktivt mot arbete och
egen försörjning. Under 2018 gick 7 personer vidare från Daglig verksamhet och
sysselsättning till egen försörjning.
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Fråga: Har Strängnäs kommun standardiserade bedömningsmetoder
för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda personer inom LSS?
Svar: Enligt upprättad handlingsplan ska alla anställda inom Socialkontorets
genomgå webbutbildning (NKC, nationellt kvinnofridscentrum) om våld i nära
relation. Standardiserade metoder används. De bedömningsinstrument som finns
är FREDA kort frågor och Fredabeskrivning samt SARA och PATRIARK, det
sistnämnda avser hederskulturellt våld och förtryck. Strängnäs kommun
använder sig främst av de två sistnämnda instrumenten, då det finns evidens
kopplat till dessa. Våld mot människor som är aktuella för LSS innefattas i dessa
instrument.
Fråga: Har Strängnäs kommun rutiner för hur kommunen ska agera
vid indikation på våldsutsatthet inom LSS - verksamhet?
Svar: Det finns inga specifika rutiner avseende målgruppen. Målgruppen sorterar
under antagen rutin, ”Våld i nära relationer” som för närvarande är under
revidering och skickad på remiss till ansvariga Enhetschefer.
En generell utbildningsinsats avseende våld i nära relationer pågår för
närvarande i kommunen, som också framgår i ovan nämnda handlingsplan.
Biståndshandläggare som träffar målgruppen inom LSS har gemensam
ärendedragning 1g/vecka och externhandledning 1g/mån med vuxenutredare
som i huvudsak arbetar med att utreda våld i nära relation.
Vid indikation eller information om våld har biståndshandläggaren och
vuxenutredare träff med brukare tillsammans för att t.ex. göra en anmälan.
Därutöver finns det samarbete i enskilda ärenden utifrån enskildas behov med ex.
sjukvården och kvinnojouren. Inom socialkontorets Individ och Familjestöd finns
utbildade gruppledare för att leda en s.k. V.I.P. grupp. Under hösten -18 hölls
V.I.P. grupp för målgruppen inom LSS – verksamheten. V.I.P. riktar sig till dem
som har svårt att förstå och bearbeta information(en strukturerad, pedagogisk
gruppledarutbildning vars syfte är att förebygga våld i nära relationer för
personer med intellektuella/ psykiska funktionsvariationer).
Regelbunden information om våld i nära relationer görs inom socialkontorets
olika enheter så att även de som arbetar med äldrevård, hemtjänst och annat
bistånd ska få kännedom om hur de ska gå tillväga om de får kännedom om våld i
nära relation.
Strängnäs kommun har Fredagsmottagning mot våld i nära relationer.
Inom den verksamheten finns kompetent personal som arbetar med utsatt
person, förövare samt barn som upplevt våld i nära relation.
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Fråga 5: Den uppskattade dagliga verksamheten Café Järpen har lags
ned. Vilken daglig verksamhet har de som arbetade på Café Järpen
blivit erbjuden i stället?
Svar: Alla berörda har valt olika arbetsplatser utifrån egna önskemål.
Verksamheterna de valt är Servicegruppen, Länna, Höjden, Kulturskolan, Fenix,
Coop och Hundgruppen. Viktigt att förtydliga är att brukare inte bara blev
erbjudna en arbetsplats utan det föregicks av flertalet möten med
kvalitetssamordnare, där brukarna själva fick framföra sina önskemål om vad de
ville arbeta med (individuellt anpassad information med ex bild stöd och sociala
berättelser). Därefter enskilda studiebesök innan val gjordes.
Hittills har alla varit nöjda med sina nya arbetsplatser. En av de som valde
servicegruppen har idag en individuell placering på Office depot, utan
arbetshandledare och som förhoppningsvis kan leda till anställning.

Bodil Mellgren (S)
Ordförande socialnämnden

Till Kommunfullmäktige i Strängnäs
2019-03-19
INTERPELLATION

UPPFÖLJNING AV KVALITET INOM LSS-VERKSAMHETEN
Daglig verksamhet är den vanligaste LSS-insatsen. Det är viktigt att de personer som har daglig
verksamhet som både vill och kan ha ett lönearbete också ges förutsättningar till det. Ett övergripande
mål med daglig verksamhet bör därför vara att på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes
möjlighet till arbete.
Men en nylig rapport från Socialstyrelsen ”Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning,
Lägesrapport 2019” visar dessvärre att få personer med funktionsnedsättning går vidare från daglig
verksamhet till arbete eller studier. Av de 33 800 människor som var i daglig verksamhet 2014 fick 0,2
procent – 72 personer – lönearbete i minst två år. Därtill visar rapporten att få kommuner, knappt 15
procent, har överenskommelser om samverkan mellan LSS-verksamheter och Försäkringskassan samt
Arbetsförmedlingen. Dessutom har endast 14 procent av kommunerna skriftliga, aktuella rutiner för att
årligen pröva den enskildes möjligheter till arbete eller praktikplats.
Socialstyrelsens rapport visar därtill att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än
andra. Trots det saknar många kommuner rutiner för att upptäcka våldsutsatthet inom LSS-verksamheter.
Endast en tredjedel av kommunerna använder standardiserade bedömningsmetoder för att upptäcka
våldsutsatthet hos enskilda vuxna inom LSS. Många kommuner saknar dessutom rutiner för hur de ska
agera vid indikation på våldsutsatthet.
Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor till Bodil Mellgren (S) i egenskap av
ordförande i Socialnämnden:
:
1. Har Strängnäs kommun rutiner för samverkan mellan LSS-verksamheter och Försäkringskassan
samt Arbetsförmedlingen i syfte att utveckla den enskildes möjlighet till arbete?
2. Har Strängnäs kommun skriftliga, aktuella rutiner för att årligen pröva den enskildes möjligheter
till arbete eller praktikplats?
3. Har Strängnäs kommun standardiserade bedömningsmetoder för att upptäcka våldsutsatthet
hos enskilda personer inom LSS?
4. Har Strängnäs kommun rutiner för hur kommunen ska agera vid indikation på våldsutsatthet
inom LSS-verksamheten?
5. Den uppskattade dagliga verksamheten Cafe Järpen har lagts ned. Vilken daglig verksamhet har
de som arbetade på Cafe Järpen blivit erbjuden istället?

Kristdemokraterna genom

Pia Steensland

