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Socialpsykiatrins träffpunkter och dagliga
verksamheter
Svar på skrivelse från (V)
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Vänsterpartiet.
Sammanfattning
I en skrivelse från Maria Ljuslin m.fl. (V) ställs frågor om
socialpsykiatrins träfflokal- och sysselsättningsverksamhet.
Frågorna besvaras i tjänsteutlåtandet.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg.
Ärendet tas upp i lokal samverkansgrupp den 30 november
och i rådet för funktionshinderfrågor den 8 december 2021.
Ärendet
I skrivelsen önskar Maria Ljuslin m.fl. (V) svar på följande frågor:
- Hur går det med tillgänglighetsanpassningen av Rondellen?
- Vad är planeringen för träffpunkten Toras tidigare lokal?
- Hur kommer samlokaliseringen av de dagliga verksamheterna till
Västertorp att ske och i vilka lokaler?
- Vad innebär samlokaliseringen av de dagliga verksamheterna för
verksamheternas innehåll och personaldimensionering?
- Vilket samråd har skett med brukarna och med personalen på
fotfolksnivå?
- Hur går det med öppnandet av träffpunkter och dagliga
verksamheter nu när pandemin börjar klinga av och restriktionerna
lättas på?
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Förvaltningens svar på frågorna
Daglig verksamhet kallas de dagverksamheter som drivs inom LSS.
Inom socialpsykiatrin benämns de sysselsättningsverksamhet vilket
förvaltningen utgår ifrån är vad som avses i Vänsterpartiets fråga.
Det som Västerpartiet benämner som träffpunkter kallas i
verksamheten för träfflokal.
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- Hur går det med tillgänglighetsanpassning av Rondellen?
Förvaltningens lokalintendent och verksamhetens enhetschef
träffade under oktober månad en entreprenör på plats vid
fastigheten och beskrev behovet av tillgänglighetsanpassning för
denne. Förvaltningen begärde då en offert gällande en rullstolsramp.
Utifrån det inkomna underlaget konstaterades att lösningen med en
ramp till entrén skulle göra åverkan på fastigheten som är k-märkt.
Förvaltningen arbetar nu för att hitta en alternativ lösning för
tillgänglighetsanpassningen. Ingen brukare har hittills drabbats av
att anpassningen dröjer något.
- Vad är planeringen för träffpunkten Toras tidigare lokal?
Förvaltningen utreder om lokalen eventuellt kan användas för
daglig verksamhet.
- Hur kommer samlokaliseringen av de dagliga
verksamheterna till Västertorp att ske och i vilka lokaler?
Från omorganisationen den 1 januari 2021 består sysselsättningen
av en verksamhet. Hägergruppen stängdes och deltagarna fick välja
om de ville vara i Droppen/Brukets lokal i Västertorp eller
Rondellens lokal i Älvsjö. Deltagarna valde att vara i
Droppen/Brukets lokal i Västertorp. Detta innebar att brukarantalet
på sysselsättningsverksamheten på Rondellen, som bedrev
textilverkstad och snickeri, blev så lågt att det blev svårt att bedriva
verksamhet där. Verksamheten kunde ha två medarbetare och en
deltagare på plats per dag vilket varken var kvalitativt eller hållbart.
Textilverkstaden och snickeriet flyttade därför under oktober månad
till lokalen i Västertorp där det fanns en oanvänd våning som nu
används. Socialpsykiatrins sysselsättning har nu det gemensamma
namnet ”Lilla skafferiet”.
- Vad innebär samlokaliseringen av de dagliga
verksamheterna för verksamheternas innehåll och
personaldimensionering?
Samlokaliseringen av sysselsättningsverksamheterna innebär ingen
förändring i verksamhetens innehåll. Samtliga aktiviteter och
arbetsuppgifter som tidigare erbjöds finns kvar.
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På Lilla skafferiet arbetar fyra personer. En medarbetare arbetade
tidigare 60% i träfflokal och 40% i sysselsättningsverksamhet. Den
medarbetaren arbetar nu 100% i träfflokal. Det innebär att
sysselsättningsverksamhetens personal har minskat med 40% av en
tjänst. Då alla medarbetare nu arbetar i samma lokal innebär det i
praktiken fler medarbetare på plats.
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- Vilket samråd har skett med brukarna och med personalen?
Deltagarna fick från omorganisationen den 1 januari 2021 själva
välja i vilken lokal de ville utföra sin sysselsättning. Flertalet valde
lokalen i Västertorp. Förvaltningen flyttade därför aktiviteterna till
den plats där det visade sig att deltagarna vill vara.
Många deltagare har givit uttryck för att de tycker att det är positivt
att vara i en gemensam lokal. De skäl som deltagarna har angivit är
att de nu har tillgång till all personal och alla erbjudna aktiviteter på
samma plats och de behöver inte längre åka till en annan lokal för
vissa aktiviteter. Nya bekantskapsband har knutits och i många fall
har nya relationer utvecklats. Den negativa återkoppling som har
kommit personalen till del är att deltagare tyckte att det tog för lång
tid innan det blev klart.
Medarbetarna i verksamheten kom med idén om samlokalisering
och de framför att de är nöjda med att de nu arbetar på samma plats.
En risk- och konsekvensanalys gjordes innan beslut om
samlokalisering fattades.
- Hur går det med öppnandet av träfflokaler och
sysselsättningsverksamhet nu när pandemin börjar klinga av
och restriktionerna lättas på?
Den 1 oktober öppnade träfflokalerna Folkparken och Kravatten,
vilket firades med smörgåstårta inomhus. Mellan 25 och 30 brukare
deltog i firandet.
Sysselsättningsverksamheten Lilla skafferiet har haft öppet under
pandemin, med restriktioner främst gällande antal deltagare i
samma rum. Från den 1 oktober finns inga restriktioner gällande
antal deltagare i samma rum, men avstånd hålls alltjämt i lokalen.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen
från Vänsterpartiet.
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