Välfärdsteknik på Gruppbostaden
Essunga kommun
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SYFTE/FOKUS
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Från början var syftet och fokuseringen inriktat på ” att
bygga ändamålsenligt LSS boende med siktet inställt på
välfärdsteknik.
Jag valde att arbeta med detta då det finns en aktuell
debatt kring att det finns för få LSS boenden men också
kring att dem inte är anpassade tillräckligt för dem som
skall bo där. Essunga kommun ligger i startgroparna på att
bygga ett nytt boende, men som alltid i sådana processer
så drar det ut på tiden av olika anledningar och därför har
jag under projektets gång fått ändra riktningen lite.
Nu ligger siktet fortfarande på välfärdsteknik men fokus är
inställt på hur vi kan få in mer av den varan på den
befintliga gruppbostad som redan finns i kommunen.

RESULTAT
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Det vi har uppnått hittills är att vi har ett område, gruppen
är med, andra aktörer är med och det finns en plan framåt
hur vi ska jobba vidare. Det som alltid är svårt och en
utmaning är att allt tar längre tid än man tänkt sig och att
få med sig ALLA på tåget. Framgången tror jag ligger i att
vi satsar på detta och verkligen ger det tid.
Vårt område handlar om hur vi bättre kan få ihop alla delar
kring planering och upplägg av dagen att bli mer hanterbar
för personalen. Som det ser ut nu så får man hämta
information på flera olika ställen och saker missas.
Målsättning är att man på ett digitalt sätt kan samla
informationen på ett och samma ställe och där även bocka
av vad som blivit gjort. Detta skapar ett mer effektivt sätt
att arbeta och gynnar i slutändan våra personer som bor
på boendet.

FORTSATT ARBETE
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Planeringen framåt ser ut som följer:
-

ARBETSSÄTT

-
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Jag har kontinuerligt informerat arbetsgruppen om att jag
går utbildningen och om mitt projekt och under tiden då
även informerat dem om att projektet ändrat form och att
vi nu riktar in oss på vår nuvarande gruppbostad.
Under tiden som utbildningen varit så har jag varit på en 2
dagars konferens i Stockholm om framtidens LSS bostäder
för att hämta inspiration och kunskap.
Maria har varit på ett APT och berättat om innovationssluss
Skaraborg och i samband med detta tog vi en diskussion i
hela gruppen om vad vi såg för ”problemområden” som vi
ville hitta en ny lösning på.
Jag hade redan planerat att lägga in mer ”planeringstid” för
personalen i schemat och under utbildningen när vi gick
igenom betydelsen av ”slack” så blev jag än mer övertygad
att jag gjort rätt och förbättrat möjligheterna till innovation
på arbetsplatsen.
Jag har pratat med kommunens IT- strateg om att ”vi”
inom LSS också vill finnas med i kommunens strategiska
plan för välfärdsteknik- och hen vill gärna bli involverad/
och samarbeta kring det nya boendet när det kommer
igång.

Future Days- Jag, min chef men även några
medarbetare på gruppbostaden skall åka på detta för
att få inspiration och ideér.
Träffar- Jag och några ur personalgruppen ska på ett
kreativt sätt och genom ide generering tillsammans
hitta vilken väg vi ska ta framåt och vilken ide vi skall
testa framöver och som förhoppningsvis leder till att
vi till slut lyckas nå vårt mål.

Som avslutning så skickar jag med en uppmaning till
Essunga kommuns och alla kommuners politiker att anmäla
sig till funktionshinderbanans utmaning som går ut på att
man som politiker praktiserar på en gruppbostad. Det är
redan 14 kommuner som anmält sig och totalt 33 politiker
som har eller ska praktisera. Läs mer på:
http://www.funktionshinderbanan.se/utmaningen/
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