
SAMVERKANSMÖTE 190325 

 

Omsorgsenheten: LSS och SPT (socialpsykiatrin).  

LSS: Johanna Lundqvist som nås på 08 718 75 28 

SPT: Helena Kihlbom som nås på 08 718 75 51 

 

Johanna informerar om LSS: LSS handlar om att kunna ansöka om stöd för goda 

levnadsvillkor för vissa målgrupper. Enligt lagen, finns 10 insatser. Målgruppen anges enligt 

nedan: Personkretsar i lagen:  

1. Utvecklingsstörning- autism-läkarunderlag. Underlag; omfattande Utredningar. 

2. Förvärvade hjärnskador-kognitiva besvär där läkare bedömer på samma nivå som en 

utvecklingsstörning. Uppkommen i vuxen ålder. 

3. Stort behov av psykiskt/fysisk hjälp-personlig assistans. Omfattande behov av stöd 

och service. Prövar utifrån underlag. Bifall på personkrets sen prövas om insatser 

behövs enligt LSS. 

 

Aktuella Insatser: t ex personlig assistans, ledsagare eller kontaktperson som avlöser, 

korttidsvistelse, Daglig verksamhet. Främst i kontakt-daglig verksamhet-  

 

Daglig verksamhet: kund deltar i aktiviteter såsom i ett jobb utan lön. Utifrån 

yrkesverksam ålder kan kund få lön och om man inte står till arbetsmarknadens 

förfogande. Viktigt att kund ej behöver prestera, målet är inte arbete på öppna 

arbetsmarknaden. Dock finns de som går vidare - mot tex arbetspraktik via 

Arbetsförmedlingen och som kan möjliggöra en lönebidragsanställning.  

 

Då det råder kundval i verksamheten i Nacka, ska kund också välja anordnare för sina 

aktiviteter. De som får problem att åka kommunalt kan beviljas arbetsresor. Exempel på 

dagliga verksamheter är t ex hunddagis, aktiviteter vid återvinningstationer, 

teateraktiviteter, uppgifter inom ICA.  Viktigt att planeringen sker individuellt och där 

uppgifter och tider kan se olika ut. Åldersgruppen: är olika- upp till 67 år, därefter 

avslutas insatsen. Äldreenheten prövar också enligt LSS. 

 

Antal personer som idag är i daglig verksamhet är ca 250 personer. Antalet Utförare är ca 

15.  



Kunder kan också erhålla boendestöd: Enligt socialtjänstlagen kan beslut fattas om stöd i 

boendet, att kund ska lära sig att klara sig bättre själv i hemmet, komma vidare, våga och öva 

åka kommunalt, klara egna inköp etc. Den kund som kan erbjudas boendestöd måste då 

tillhöra personkretsen.  

Info och kontakt med LSS: Behövs inga formella beslut, utan ring om ni har frågor. 

 

Socialpsykiatrin: Socialpsykiatrin vuxen och unga vuxna. Här jobbar 4–5 stycken 

handläggare.    

Socialpsykiatrins kunder har en långvarig funktionsnedsättning: antingen psykiatrisk eller 

neuropsykiatrisk karaktär-t ex ADHD, bipolär med mera. Om ni vill ha mer information om 

hur socialpsykiatrin fungerar så sök på Nacka kommuns hemsida. Under fliken 

funktionsnedsättning. Om vi träffar en kund som kan behöva stöd via socialpsykiatrin- finns 

en blankett att ansöka om stöd. Lägga till bilaga för ansökan. 

För att erbjudas stöd inom socialpsykiatrin behövs underlag som vara berättigad till insatser. 

Diagnosen måste vara varaktig- antingen psykiatrisk eller neuropsykiatrisk diagnos. Ibland 

fattas avslagsbeslut, då inte alla omfattas t ex kunder som har en livskris, depression eller 

något livsproblem. Diagnoserna har oftast underlag från psykiatrin tex WeMind. 

Sysselsättning som erbjuds: Gäller insatser i åldrarna, 18–65 år, därefter övergår kunden till 

äldreenheten. Sysselsättning ska ej leda till jobb, då kunderna har sjukersättning eller 

aktivitetsersättning och som indikerar att prövning gjorts och det därför inte finns någon 

arbetsförmåga. Exempel på sysselsättningar finns inom Fontänhuset i Sköndal som är en 

träfflokal. Det finns även Träfflokaler i Nacka. Där jobbar ledare efter schema. De har öppet 

hus, och skapar aktiviteter såsom laga mat ihop, planera utflykter, teman, för personer med 

psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska diagnoser. 

Det finns aktiviteter som också är inriktade efter förmåga, och jobbinriktade 

sysselsättningar. Man vill gärna skapa laganda. I Finntorp finns legoarbete-där kunderna 

plockar och sorterar. En annan anordnare är Arbetsmarknadsgruppen-för de som vill vara på 

en arbetsplats. Alla Nackas Anordnare för sysselsättning finns på hemsidan.  

Denna målgrupp kan också få boendestöd. När behov är identifierat stöttar boendestöd 

kund att komma igång med exempelvis städning, då vissa funktioner är begränsade. Kan vara 

viktigt att strukturera veckodagar.  

Stödboenden:  

Behovet av ett boende som också innefattar omsorg. Finns olika stödboenden tex 

gruppboende, serviceboende, träningslägenheter.  

 

 

 



Hälsoträdgården: 

Info om insatsen Hälsoträdgården som är en förrehabiliterande insats, där naturens positiva 

inverkan ger människor bättre hälsa. En slags grön rehab. Startade i Botaniska trädgårdens 

regi i Västra Götaland. Man märkte att stressnivåer gick ner, blodtrycket sänktes för att möte 

med naturen ger energi och väcker må bra hormoner. 

Målgruppen är personer som inte är redo att komma till jobb och utbildningsexperter utan 

behöver ett förberedande steg. Mestadels anpassat för kunder med t ex arbetshinder, 

ångest, stress, isolering, neuropsykiatriska diagnoser, och som kanske inte ännu är utredda.  

Tidsmässigt deltar kunden i insatsen under 3–6 månader för att rusta sig. Det handlar om att 

komma igång långsam takt. Kanske kunden har vänt på dygnet, behöver komma igång med 

träning och komma upp på morgonen.  

Hälsoträdgården i Nacka ligger i Nyckelviken. Anordnaren har en egen hälsoträdgård, avsides 

i området, där kund kan aktivera sig eller ta det lugnt. Andra exempel på innehåll kan vara 

mer av socialt sammanhang, promenader och fysisk aktivitet i natur och trädgård, plantera, 

vattna, rensa ogräs, avspänningar med mera. 

Kunderna Remitteras via KVA på AFE. Inledningsvis kan studiebesök anordnas. Vid övergång 

till jobbexpert kan Hälsoträdgården stötta vid övergången från förrehabiliterande insats till t 

ex förstärkt jobbpeng via Jobb- och Utbildningsexpert. 

Kontaktpersoner är: Micka Hahne 0704317897 micka.hahne@nacka.se och Louise Lindgren 

0704319227 louise.lindgren@nacka.se . Öppet hus för jobbexperter kommer ske torsdag 16 

maj kl. 14-16. Anmälan via sms 0704319727 senast 13 maj.  

 

Avslutande diskussionsfrågor enligt nedan:  

 

• Rapportering: Kvarstående frågetecken kring tidigare genomgång gällande SAI? 

 

Uppmärksammat är enligt jobbexpert att datum för beslut och GWA startdatum inte alltid är 

samma. Syfte med rapporten, att vi ser olika i rapporterna.  

Systemet är inte så logiskt i systemet GW. 

 

• Kartläggning-reflektion, hur jobbar jobbexperter med kartläggningen? Diskussion i 

grupper.  

 

Uppmärksammat är att kartläggningen är en viktig del av jobbet. En Grund för 

genomförande plan, tydligt gör skillnaden från början med god kartläggning.  

mailto:louise.lindgren@nacka.se


 

Kartläggningen är ett Levande dokument, viktigt med högre grad av delaktighet hos kund 

och att kartläggning sker tidigt 

 

Frågor att ta upp/önskan till nästa möte: 

Frågor som; Vart är vi på väg? Politiskt centralt och i Nacka. Arbetsmarknadsläget?  

Behov av uppdelning förstärkt jobbpeng /jobbpeng och SAI i kommande samverkansmöten. 

Specifika frågor. 

En del utförare vill ha nästa steg te x SFI, mål för SFI, -SAI-spelrum vad gäller? Tider för SFI 

osv? Vuxenutbildningen önskas som informerar, om tex hur SYV hur fungerar? Nya SO 

centralt kommer fungera? Och var hamnar våra Nackabor gällande SO undervisningen när 

Centrum för Samhällsorientering tar vid.  

 

Vid pennan/Cecilia Sandberg KVA arbete 


