Dokumentation från intressentdialogen
med HSV den 11 november 2021.
19 personer deltog, varav 6 politiker och tjänstepersoner från Växjö kommun och 13 från
HSV och dess medlemsföreningar. Utöver detta deltar föredragande tjänstepersoner och
politiker vid sina särskilda programpunkter. Dialogen genomförs i Sigfridsalen i
Domkyrkocentrum.

Inledning och välkomna!
Gunnar Nordmark (L) och HSVs ordförande Gudrun Rydh hälsar alla välkomna.

Nystart/uppstart av verksamheter under hösten 2021
Komvux som särskild utbildning (Lärvux).
Helen Lehner, speciallärare vid Lärvux, berättar om hur verksamheten ser ut och är
organiserad efter höstens återuppstart. På Lärvux finns det kurser på grundläggande
och gymnasial nivå. Presentationen som Helen Lehner visar läggs som bilaga till
dokumentationen.
Kontaktuppgift för mer information om Lärvux och det Helen Lehner talade om:
aovlarvux@vaxjo.se eller 0470-410 00. Mer information finns också på webbsida:
https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/vuxenutbildning/larvux.html
Frågor:
•

Vad är skälet till att det bara är lektioner 2h/dag?
Svar: Det beror på vilket behov man har och vi försöker justera efter de önskemål
som finns. Det kan vara att man har en annan sysselsättning också utöver Lärvux.

•

FUB arrangerade en Lättläst bokmässa för en tid sedan där det fanns ett
seminarium om ’Digijag’ – en plattform för den här målgruppen. FBUs målgrupp
tycker det hade varit intressant att få en licens till Växjö, behovet och önskemålet
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finns, och jag har också talat med Carola Dahlqvist om detta. Skulle ni inte kunna
samordna er kring detta?
o

Svar: en förutsättning för att Lärvux ska köpa in en licens till Digijag är att
alla elever få tillgång till det. Lärvux’ elever har lite olika förutsättningar för
det – en del är inte inne på skolan så ofta, och en del har inte heller tillgång
till digitala enheter i boendet. Därför är det inte aktuellt för Lärvux att köpa
in en licens just nu.

•

Hur mycket av det som erbjuds inom ramen för Lärvux är Växjö-specifikt och hur
mycket är lagstadgat?
o

Svar: mycket av det som presenterades i bildspelet gäller för hela Sverige.
Det som gäller bara för Växjö är:
▪

vi har valt att köra varje ämne för sig och blandar inte flera ämnen i
grupperna. Vi har genomgångar och förklaringar i ett ämne i taget.

▪

hur vi jobbar med personer som har förvärvad hjärnskada – dvs. att
de har möjlighet att ha undervisning i en egen grupp. Anledningen
till att de har det är att personerna ifråga har framfört att de vill ha
det så. Växjö tar emot en hel del studiebesök från andra delar av
landet till just dessa grupper för den är så speciell.

Kommunrehab/Förebyggande enheten.
Enhetschef Malin Olsson berättar om hur arbetet organiserats och vilka delar som ingår
i den nya förebyggande enheten där kommunrehab är en del. Enheten öppnades 16
augusti så den har varit igång i knappt 3 månader. Just nu arbetar man bl.a. med att
skapa mål för verksamheten och att hitta nya kontaktvägar.
Frågor:
•

Ni behöver se över texten i foldern SeniorGuiden. Dels finns det ingen
åldersgräns för anhörigstöd och dessutom finns det fler föreningar som
berörs än de som står i foldern och på webbsidan.
o

Svar: Ja foldern är olycklig, vi behöver se över den. Vad det gäller
åldersgränsen står det på hemsidan ”anhörig till äldre eller långvarigt
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sjuk person”. Det finns anhörigstöd för alla men det är olika om det ges
av omsorgsförvaltningen eller av förvaltningen för arbete och välfärd.
•

Genom HSV når ni alla föreningar – det är vägen in till alla våra föreningar.
Kan ni göra något åt detta på er webbsida?
o

Helen Karlsson Jacobsson får i uppdrag att samordna arbetet med
webbsidan.

•

Reflektion: Den förebyggande enheten verkar på ett sätt vara samma titlar
och arbetssätt fast i en ny form. Omorganisationen och namnet tyder ändå på
en mer ökad känsla för tilltänkande och samordning och helhetsgrepp vilket
är positivt.
o

Svar: Ja, det är kloka reflektioner. Det är en Team-del som blir en stor
fördel för förebyggande enheten. Det nya i och med denna enhet är att
det blir ett tydligare fokus på just det förebyggande arbetet. Tidigare låg
till exempelvis dagverksamheten under äldreomsorgen. Nu när den
ligger under förebyggandeenheten under Kommunrehab så blir det
tydligare att dagverksamhet är en del i just det förebyggande arbetet i
kommunen. Det ger även innehållet i dagverksamheten ett annat fokus
än tidigare.

Kontaktuppgift: malin.olsson3@vaxjo.se eller 0470-410 00.

Daglig verksamhet.
Enhetschef för omsorg/funktionsnedsättning Carola Dahlqvist berättar om hur man
tänker sig att starta upp verksamheten med daglig verksamhet (lagstadgad insats enligt
LSS, Lagen om särskilt stöd och service) igen. En nyanställd projektledare har precis
tillträtt, Cecilia Johansson, och all verksamhet har därför inte hunnit planeras fullt ut.
Carola nämner tre saker ska starta upp - fler är på gång.
1.

Integrerad daglig verksamhet på våra boenden. I nära anslutning till sitt boende.
Cecilia kommer att titta på hur innehållet är där och om man kan utveckla det.

2. Cecilia kommer också att jobba med det som man ibland benämner
’vardagsrehab’. Se så att vi inte tar över saker som man kan klara själv.
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3. Träffpunkt för personer som inte har rätten till daglig verksamhet – som har fått
en skada i vuxen ålder. Många av dessa personer har inte någon sysselsättning
eller aktivitet och därför så öppnar vi upp en på Lyckans kafé. Om man har
personlig assistans/hjälp hemma så kan man komma dit för att träffa andra.
Kontaktuppgift: carola.dahlqvist@vaxjo.se eller 0470-410 00.

Ida Eriksson (M) och Pernilla Tornéus (M) presenterar sig.
Ida Eriksson (M) är nytillträdd ordförande för utbildningsnämnden. Ida berättar om
några nyheter och välkomna andra frågor om nämndens verksamhet.
•

Beslut om gymnasiesärskolans lokaler – eftersom de inte är ändamålsenliga.

•

Det pågår ett stort arbete med s.k. ’tillgängliga lärmiljöer’. Vi ser över hur vi i
våra verksamheter kan möta alla olika barn så att de känner sig trygga, och att
vi kan möta dem och de behov de har. Det tar lite tid för förändringar sker
inte över en natt.

Pernilla Tornéus (M), var tidigare ordförande i utbildningsnämnden men har lämnat det
uppdraget och är istället relativt nytillträdd som ordförande i arbete och välfärd. Pernilla
är också ny ledamot i hållbarhetsutskottet.
Det finns inga särskilda nyheter att rapportera om idag utan verksamheten löper på. Det
var extra spännande att höra om Lärvux efter det är en verksamhet som är organiserad
under arbete och välfärds område. Välkomna med era frågor!
Kontaktuppgifter: pernilla.torneus@vaxjo.se och ida.eriksson@vaxjo.se.

Information från SSAM.
Lotta Salomonsson som jobbar som avfallsrådgivare på SSAM berättar mer om SSAMs
verksamhet och bjuder in till samtal om hur man kan vidareutveckla sin verksamhet.
SSAM jobbar hela tiden med förbättringsåtgärder och tar tacksamt emot fler förslag och
synpunkter på hur SSAM kan bli ännu bättre. Lottas bilder läggs med i dokumentationen.
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Frågor:
•

Hur gör man för att källsortera i lägenhetshus? Har ni avtal?
o

Svar: SSAM har precis tecknat ett nytt avtal om hämtning i lägenheter.
Hämtningsdagarna står på vår hemsida.

•

Finns det ramper på Kretsloppsparken så att man kommer intill containrarna?
o

Svar: Ja. Det finns gott om personal på Kretsloppsparken också. De finns
där för att hjälpa och stödja om man upplever att något känns obehagligt
eller om man är tveksam att man slänger på rätt plats. Tala gärna om
vad ni behöver eller om ni är oroliga så att de kan hjälpa till. Om ni inte
ser personalen så kan ni använda er av ringsignalen. Personalen på
Kretsloppsparken har berättat för mig att ingen har använt signalen
hittills, men det kanske är så att man inte vet om det finns!

•

I presentationen nämns att det finns markeringar för personer med dålig som
man kan sätta på hemkärlen. Jag är intresserad av hur man gör rent praktiskt.
Vi satte nämligen dit egna markeringar men de slets tyvärr bort. (Jag bor i
lägenhetshus).
o

Svar: För närvarande finns det bara blindskriftsdekaler som kan
användas för 4-packskärlen (s.k. FNI-kärl), dvs. inte för den källsortering
som finns i flerbostadshus.
Som ni kanske vet ska kärlen stå på ett visst avstånd från tomtgränsen
där upp till 5 meter är utan extra kostnad, medan 5 – 15 meter kostar lite
extra. Har man en funktionsnedsättning så kan man ha ännu längre
avstånd. Om man har behov av detta så kontaktar man SSAM.
SSAM erbjuder också tjänster för hämtning av grovavfall, kläder, farligt
avfall och elavfall. Kontakta oss för mer information!
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•

Hur är den politiska styrningen för SSAM?
o

Svar: SSAM bildades 2019 av 5 ägarkommuner: Markaryd, Tingsryd,
Lessebo, Växjö och Älmhult.

Kontaktuppgift: charlotte.salomonsson@ssam.se eller 0470-59 94 78. www.ssam.se

Utvärdering av nytt arbetssätt för samverkan.
Helen Karlsson Jacobsson presenterar resultatet från de två (2) enkäter som gick ut till
HSV och politiker/tjänstepersoner i Växjö kommun. Presentationen skickas med i
dokumentationen.
14 svar från HSV och 18 från Växjö kommun.

Diskussion i helgrupp.
•

Magnus P. Wåhlin (MP): Det framkom i båda enkätresultaten att ämnena som
tas upp på dialogerna inte är intressanta för alla vilket gör att en del väljer att
inte delta. Hur och vad kan vi då göra för att göra dem mer intressanta?
En förklaring till det kan vara att när ämnena som presenteras på inbjudan
faller utanför den egna arbetsrollen så avstår man deltagande, dels på grund
av tidsbrist och prioritering. Växjö kommun behöver jobba på att det är en
koncernövergripande samverkan.

•

De 14 svaren är väldigt få med tanke på hur många medlemmar vi har i HSV.
Dessa 14 svar kan ge en snäv bild av intressen, deltagande och både positiv
och negativt.

•

I HSV behöver vi rannsaka oss själva lite. Det har gått ut ifrån HSV att man vill
ha in exempel på sånt som ska tas upp och reagerar man inte på det kan man
inte ställa krav på att andra tar upp det. Inför beredningsmötet så efterfrågar
styrelsen förslag på saker ni medlemsföreningar vill ska ta upp – men det
kommer in väldigt få förslag.

•

Det är också olika hur man jobbar i de olika föreningarna. All information går
igenom föreningsordförandena som i sin tur jobbar på olika sätt. Ibland går
det vidare och ibland stannar det hos ordförande.
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•

Vi/HSVs medlemsföreningar behöver också tala om vad är det vi vill veta i
tillräckligt god tid så att man kan få rätt information och rätt person/er kan
bjudas in till mötet.

•

Vi är många som har dåligt samvete om att NPF-frågorna inte lyfts så här kan
vi bli bättre – både Växjö kommun och HSV gemensamt.

•

Vi måste även koppla enkätsvaren till perioden. Det har varit en trist period
under två (2) års tid med digitala möten och det finns en viss trötthet i det.
Man kanske får en ny skjuts framöver om vilka ämnen man vill ta upp?

•

Precis. Därför behöver vi fortsätta att följa upp arbetet 1 gång om året.

•

Konkret synpunkt om intressentdialogerna:
Ibland kan frågetiden uppfattas som kort. Det kan vara svårt att formulera en
fråga, det kan ta lite tid, och ibland hinner man inte med att göra det innan
man gått vidare till nästa programpunkt. Det är en svår balans. Dels kan vi inte
diskutera vissa ämnen för länge samtidigt som vi har ett intresse av att trycka
in så mycket ämnen som möjligt under en dialog.
o

Åtgärd: Det kan underlättas och förtydligas i dokumentationen. Skriv ut
tydligt att om det finns fler frågor om ämnet som inte ställdes så har
man möjlighet att skicka in dem i efterhand.

•

Gudrun Rydh skulle vilja att alla medlemsföreningar jobbar mer och är
delaktiga.

•

Det har varit lite bekymmer runt en del kommunala projekt där HSV inte
riktigt bjudits in. HSVs ordförande har pratat med Helen om detta och det
lyfts till rätt person/er.

•

HSVs vice ordförande Jan Karlsson: många verksamheter har också steppat
upp sitt offentliga arbete samtidigt som vi i HSV har blivit mer medvetna om
det. Vi borde efterfråga mer kontakt och samverkan!
Vi får reda på mycket nytt. Idag fick vi t.ex. veta att Lärvux i Växjö är duktiga
för personer med förvärvad hjärnskada och vi fick också veta att SSAM finns.
Med anledning av det som presenterades i enkätresultatet så ska vi påminna
varandra om att det som framförs som synpunkter i detta forum inte per
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automatik blir ett ärende. Ska det bli ett ärende så måste det skickas in en
officiell skrivelse.
Vi behöver också påminna varandra om att vi inte ska vara rädda för att göra
saker av rädsla för att göra fel. T.ex. att medborgarförslag ska skrivas under av
en person. Även om man skriver under med ett personnamn så kan man
hänvisa till en förening i själva texten ett-par-tre gånger.
Samma sak gäller för frågor under allmänhetens frågestund. Även om det
handlar om att en person får ställa sin fråga så kan man ändå nämna
föreningen och företräda en grupp. Vi behöver avdramatisera att man måste
vara själv.
•

Gunnar Nordmark (L): Föreningar kan också lämna in en skrivelse till en
nämnd. En skrivelse diarieförs och ärendet/frågan man skrivit om måste tas
upp och behandlas som ett ärende i nämnden.

•

Magnus P. Wåhlin (MP) undrar: vad finns det mer vi kan göra för att stärka
HSV så att ni blir den medpart så att vi får nytta av varandra? Vad kan vi göra
mer för att nå fler? Kan vi hitta andra föredragande, ordna föreläsningar,
utbildningar osv. Hur kan vi entusiasmera?

•

Ett sätt att nå är att gå på årsmötet!

•

Sofia Stynsberg (M): Jag vill påminna om allas kraft som finns där ute. Kraft
som kan bli till engagemang i alla era olika föreningar.
Den nämnd Sofia sitter i får många medborgarförslag om t.ex.
hundrastgårdar, farthinder osv. Sofia förtydligar att även om vissa förslag får
ett ’nej’ första gången så sparas förslaget till framtiden.
Vidare uppmuntrar Sofia förslagsställare att inte ge sig även om man får ett
första nej. Det kanske faktiskt finns saker man kan göra på ett annat sätt, t.ex.
genom att ordna en medfinansiär vilket kan göra det lättare för kommunen
att bevilja förslaget. Sofia berättar om ett exempel där förslagsställaren
lämnade in förslaget 2 gånger – fick nej första gången, men försökte sedan en
andra gång och då tillsammans med en medfinansiär vilket gjorde att
kommunen beviljade förslaget. Engagemanget kring det här förslaget var
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otroligt stort. Föreningen har sedan spridit detta runt om i landet och lyfter
även fram den goda samverkan med Växjö kommun. Budskapet med detta är
att har man något i sin förening som man brinner för så kan man driva det
vidare tillsammans med andras (och varandras) krafter, engagemang och vilja.
•

Gunnar Nordmark (L) sammanfattar: den här formen av samtal och
intressentdialog är ändå den bästa för oss att samlas i. Ibland blir det så att
det är viktigt för varandra att vi pratar om allt. Så att säga: ”ibland är det
viktigt för mig eller dig och ibland för andra”.
Oavsett ämne så är det viktigt för Växjö kommun att vi talar om det för att
tillgänglighetsarbetet ska bli bättre. Tillsammans är vi starkare. Vi, politiker
och tjänstepersoner i Växjö kommun måste ha er föreningar och medlemmar
bakom oss för annars blir vi också en svagare röst.

•

HSVs vice ordförande: Bra sammanfattat. Ett butiksbiträde och en
industriarbetare har inte samma detaljfrågor men samma principiella frågor.
Båda är med i paraplyorganisation. Det är lite olika individuella behov, men
principen är ändå densamma: saker ska göras så tillgängligt det går för alla.

•

HSVs ordförande uppmanar politiker till att delta i en paneldebatt i slutet av
våren eller i början av sommaren nästa år och hälsar att inbjudan kommer.
Alla medlemmar uppmanas att komma och lyssna!

Avslutning.
Gudrun Rydh och Rose-Marie Holmqvist (S) tackar för i år. Tack för visat intresse,
engagemang och planering. Vi tror på detta sätt att jobba och tillsammans vänder vi inte
skutan på en gång utan tar det steg för steg.
Gudrun Rydh tillägger att nästa intressentdialog hålls den 21 mars 2022, kalendarium
och beredningsdatum är utskickade till föreningsordförandena. Gudrun Rydh
uppmuntrar till att skicka in förslag på saker man vill ska tas upp på dialogerna.
/Antecknat av Helen Karlsson Jacobsson
Granskat och korrekturläst av föredragande.
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Finns det fler frågor i något ämne som diskuterades under dialogen men inte hann ställas
eller som ni kommit på i efterhand så går det bra att skicka in dem. Det bästa är att ställa
frågan direkt till föredragande tjänsteperson, och i annat fall till
helen.karlsson-jacobsson@vaxjo.se.
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Lärvux
Komvux som särskild utbildning

Vad är Lärvux?
• Komvux som särskild utbildning
• Utbildning för vuxna personer över 20 år med intellektuell

funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada
• Eleven saknar kunskaper som kursen erbjuder
• Eleven har förutsättningar att klara kursen
• Inte rätt till CSN
• Habiliteringsersättning behålls för de som går jobbkurs,
men inte för de som läser teoretiska kurser (i Växjö)

Målet med Lärvux
• Stödjas och stimuleras i sitt lärande
• Utveckla kunskaper och kompetens för att

- stärka sin ställning i samhälls- samt arbetsliv
- främja den personliga utvecklingen

• Ge kunskaper som motsvarar grundsärskola, samt
gymnasiesärskola

Lärvux Växjö, Norrgatan 11
• Hos oss läser 40 st elever. De läser 1-3 ämnen.
• En elevgrupp består av 1 – 6 personer.

• Undervisningen sker främst i helgrupp med anpassningar
• Undervisningstid är normalt sett 1 lektion på 2h/ämne och vecka

• Merparten av våra elever studerar augusti - juni

Kurser på grundläggande nivå
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentskap
Historia
Kemi
Matematik
Religion

•
•
•
•

Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Träningsskola
• Individ och samhälle
• Natur och miljö
• Språk och kommunikation

Kurser på gymnasial nivå
• Får erbjuda alla kurser från gymnasiesärskolan förutom
idrott och hälsa.
• Sträva efter att erbjuda kurser som motsvarar
efterfrågan och behov
Dessa kurser bedriver vi nu på Lärvux i Växjö:

• Svenska, Geografi, Engelska, Matematik, Hälsa,
Fastighetsskötsel.

Personer med förvärvad
hjärnskada
Personer med förvärvad hjärnskada kan
• Läsa enskilda kurser på grund eller gy
• Delta i förvärvad hjärnskadegrupp

Kan fördjupa sig i olika ämnen (SV/EN/MA)

Rekrytering av elever
• Kommunen ska aktivt verka för att målgruppen får

information om utbildningen, samt motivera dem att delta i
utbildningen.

Vad gör vi
• Vi skickar ut kurskatalog till dagliga verksamheter, boenden,

rehabkliniker, intresseorganisationer
• Vi ger information via öppet hus, mässor och hemsidan

• Information till avgångsklass för gymnasiesärskolan
• Besöker dagliga verksamheter

Intyg/betyg
• Intyg kan ges till dem som läser på träningsskolenivå eller
inte når godkänt, samt de som avbryter en kurs.
• På grund kan man från årsskiftet endast få godkänt eller
inget betyg.
• På gymnasial nivå kan man få betygen E – A. F delas inte
ut.
• Elever som gör framsteg i sina kurser kan förlänga för att
kunna uppnå ett godkänt betyg.

Start 2021-08-16

Organisatorisk tillhörighet: Kommunrehab. Byte för några
medarbetare som tidigare arbetade i äldreomsorgen eller omsorg
funktionsnedsättning

Avdelningschef
kommunrehab:
- Ulf Gustavsson
avdelningschef
*Bostadsanpassningshandläg
gare

* Fysioterapeuter
- Lovisa Anell from 1/12.
Vik: Malin Olsson
*Arbetsterapeuter,
hjälpmedelsverksamheten
- Seila Mujic
* Förebyggandeenheten
- Malin Olsson

Vilka
är
vi?
• Kontaktpersonskonsulent (LSS): Thérése
• Syn- hörselinformatör: Kristina (FL, vikarien Christina har fått andra uppgifter på
Kommunrehanb. Rehabassistenterna tar vissa ärenden just nu, och Christina tar
något)

• Rehabassistenter: Maria, Elisabeth, Helena
• Anhörigkonsulenter -30/8-22 just nu: Angelica, Ola, Jessica, Marie (fastanställd,
studieledig, jobbar på timmar)
• Fixaruppdrag: Rehabassistenterna har uppdraget. Vi arbetar på vilken form
detta ska vara i.
• Dagverksamheten – Rosenhill: Irene, Ann-Helen, Anna, Lena Solgläntan: Terese,
Pernilla, Christina Lunden: Maria, Camilla, Ulrika. Träffpunkten: Åse, Ann-Christine
Kontaktpersoner SoL 80+.
• Enhetschef: Malin

Vad är på gång?
• Övergripande: Börjar forma vår enhet tillsammans. Har skapat mål, och
identifierar områden där vi behöver jobba för att hitta en bra lösning för våra nya
förutsättningar. Har även hittat nya samarbetsmöjligheter mellan bland annat
kollegorna i teamet samt Seniorlotsen.
• Möjligheter: Kontaktytorna och möjligheterna är oändliga. Ger utrymme för
mycket kreativt tänkande. Mycket arbetsglädje i grupperna och ett fokus på den
enskilde individen.
• Utmaningar: Hitta avgränsningar. Förebyggande arbete arbetar alla i
omsorgsförvaltningen med på olika sätt. En utmaning är att hitta balans för vår
enhet i vilka frågor vi ska vara delaktiga i och vilka andra aktörer/enheter ska
vara huvudansvariga.

Fokusdokument
Växjö kommuns värdegrund
• Vi möter alla med respekt

• Vi kan jobbet
• Vi gör verksamheten bättre
• Vi skapar en hållbar framtid
• Målbild för god och nära vård och omsorg:
Målbilden för omsorgens utveckling mot en
god och nära vård och omsorg är indelad
i fyra delar.
• Förebyggandeenhetens syfte

- Syftet med förebyggandeenheten är att få en
samlad helhetssyn på det förebyggande arbetet
i omsorgsförvaltningen.

Exempel på vad vi arbetar med just nu?
• Anhörigkonsulenterna
- Har gått från att vara 100% till 300%. Utvecklar därför anhörigstödet och hittar
samverkansmöjligheter med bland annat dagverksamheten och rehabassistenterna.
- Arbetar med att nå ut till invånarna så att de vet att vi finns.
Dagverksamheten
– Vi jobbar på att vi ska bli en dagverksamhet istället för tre små samt träffpunkten. Skapar

därför gemensamma rutiner som är lika på alla tre dagverksamheterna. Görs genom en
rutingrupp. Syftet är att spara resurser i form av att behöva uppfinna hjulet fler gånger, och
att invånaren ska få lika förutsättningar vart hen än är.
• Övrigt
- Jätteduktiga medarbetare i hela teamet med mycket arbetsglädje, kreativa idéer och
framåtanda ☺

Exempel på projekt vi är
involverade i just nu
• Flexibelt, förebyggande och stärkt anhörigstöd.
• Identifiera och implementera insatser för att motverka ofrivillig
ensamhet

• Utökat uppsökande hälsofrämjande arbete
• Utvecklande av träffpunkter & dagverksamheten (start jan-22

Frågor/reflektioner?

Tack för idag!
Vi ser fram mot att
träffa Er i olika
sammanhang! ☺

Anpassning för funktionshindrade
Vad gör vi idag och vad kan vi förbättra.

Hushållen
FNI Blindskrift
Lockilock
Avstånd från tomtgränsen 5-15
Tjänster på hemsidan grovavfall,kläder farligt avfall, elavfall

Norremarks kretsloppsanläggning
Handikapparkering med en signalknapp. Handikappvänlig toalett.
Ramper vid container underlättar. Sortera avfallet mellan galler.

Inga trappor, trösklar.
Heldragna linjer i kretsloppsparken för att tydliggöra var bilarna kör.

SSAM Kundtjänst

Hemsidan www.ssam.se
Möjlighet till att välja flertalet språk
Talande webb

Resultat av
utvärderingsenkät.
HSV
Nytt arbetssätt för samverkan 2020 – 2021.
Växjö kommun – HSV

11 november 2021

Sammanfattning
• Totalt 14 svar lämnades.
• Ledamot i HSVs styrelse, styrelseledamot i medlemsförening,
medlem i medlemsförening.
• Av dessa hade 5 stycken tidigare varit ledamot i något

samverkansråd.
• Av dessa tyckte 4 att syftesuppfyllelse var högt.
• 1 lägre betyg eftersom det inte känns relevant att delta.

• Dialogernas syfte:

Medel 3,8: 64% svarar 4 eller mer.

• Svagare resultat om relevant innehåll:

Medel 3,5 / 36%.

Upplevda bekymmer
• Tekniska problem
• Inte bra med gruppindelning i digitala möten.
• NPFfrågor. Ingen samverkan kring samverkansarbetet för NPF.

Målgruppen kommer inte eftersom det inte intresserar. Känns inte
relevant = låg syftesuppfyllelse.
• För mycket om fysiska nedsättningar, trottoarer och snöröjning.
• Skola, npf, intellektuella nedsättningar.
• För lång tid mellan dialogerna. Mer information behövs i

’mellanrummen’.

Bemötande, delaktighet, trygghet
Subjektivt – egen upplevelse / förväntan.

• Lyssnat?

Delvis.

• Efterfrågat?
• Trygg: Ja.

Delvis.

(Om inte - ovana/datorn hämmar).

• Svar på fråga: Ja, enstaka nej.
• Möjlighet att uttrycka sin åsikt.

• Delaktig.

Upplevelse/förväntan.
Ja, ett par delvis.

Ja. Några delvis.

Vi alla behöver tänka till hur vi uppträder och vilket intryck vi ger.
Vi skapar vårt möte och plattform tillsammans.

Presentationer
• ”Bra att få höra de som jobbar med frågorna berätta
om sin verksamhet”.
• Behöver vara lättförståeliga och enkla med bild och
tal.
• Särskilt noga vid digitala möten. Bild av/på.
• Kontaktuppgifter efterlyses.
• Kontaktcenter hänvisar vidare.
• Alla presentationer skickas ut efteråt och i flera står det
kontaktuppgifter.

Dokumentationen
• Uppskattat att få dokumentation med alla
presentationer efteråt.
• Hade önskat få ut presentationerna innan så att man
kan anteckna under tiden.
• I den mån det går ska vi försöka göra det.

• Får återkoppling på en del obesvarade frågor. Men
också ibland inte.

Når informationen ut?
• Inbjudan och dokumentation når ut – sprids genom HSV.
• Skriva medborgarförslag – 2 st vet inte hur man gör.
• Allmänhetens frågestund: 4 st vet inte.
• Anmäla brister eller lämna förslag/synpunkter: 3 nej.
• Genom HSV / länsförening / medborgarförslag

• Påverka ämnen:
• Ingen inbjudan / anmält men inte tagits upp / länsförening

Format
• Utvärdering:
• Fysisk dialog vinner.
• Filmerna var mer uppskattade än de digitala mötena.

• Framåt:
• Fysiska dialoger
• både digitala möten och hybridmöten.
• Uppskattat att kunna ansluta hemifrån.

Resultat av
utvärderingsenkät:
Växjö kommun
Nytt arbetssätt för samverkan 2020-2021

11 november 2021

Sammanfattning
• 18 svar
• Kontaktpersoner på förvaltning/bolag, politiker,
föredragande.

• Överlag mycket positiva. Bra att möta varandra och prata
om sakerna direkt.

Syfte och innehåll
• Diskutera och samtala om övergripande frågor och projekt
som är av intresse för och berör

funktionshinderorganisationerna.
• Medel 3,7.
• Enstaka lägst betyg.

• Innehållet ännu lägre: 3,3.
• Fundera över.

Bemötande och delaktighet.
Subjektivt – egen upplevelse / förväntan.

• Lyssnad till.
• Ett par svarar delvis.

• Möjligt att vara delaktig.
• 30% svarar delvis.

• Möjligt att komma till tals.
• 30% svarar delvis.
Vi alla behöver tänka till hur vi uppträder och vilket intryck vi ger.
Vi skapar vårt möte och plattform tillsammans.

Föredragande
Positivt överväger.

• I hög utsträckning är man nöjd med resultatet från dialogen.
• Bra att mötas i dialog och direkta samtal.
• Alltid intressant att möta rörelsen.

• Bra och tydliga medskick, ibland bra och konkreta förslag och
ibland mer orimliga.
• Intresset och responsen från deltagarna.
• Negativt: Problem med Teams. Tidsschemat.

Format
• Utvärdering:
• Fysisk dialog överväger.
• Filmerna var mer uppskattade än de digitala mötena.

• Framåt:
• Fysiska dialoger
• både digitala möten och hybridmöten.
• Uppskattat att kunna ansluta hemifrån.

