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Kommunfullmäktige

Svar på interpellation ställd av Nujin Alacabek (V) rörande
fritidsaktiviteter för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.
Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en oerhört bred grupp
med väldigt olika förutsättningar och därmed varierar också det stöd som behövs
för att de ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Ansvaret för
frågorna är fördelat mellan i första hand vård- och omsorgsnämnden och kulturoch fritidsnämnden.
Det grundläggande förhållningssättet till personer med funktionsnedsättningar,
vilka de än må vara, bör vara salutogent - att ta vara på det som fungerar och
upplevs som meningsfullt. Vi är inte våra diagnoser utan individer med olika
intressen och önskemål och istället för att bygga upp ett parallellsamhälle bör
personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning när det är möjligt
uppmuntras att vara en del av de sammanhang där de trivs och kan vara
delaktiga, vare sig det är i schackklubben, hockeyföreningen eller kyrkokören.
För individer inom autismspektrat finns insatsen daglig verksamhet som är till
för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar
sig. Även här är målsättningen att så många som möjligt så småningom ska gå
vidare till arbete eller studier.
Tre viktiga insatser för att ge ett individuellt stöd för en meningsfull fritid för
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ledsagarservice,
kontaktperson och boendestöd.
Ledsagarservice är en insats som beviljas i syfte att möjliggöra en aktiv fritid
utanför hemmet för den enskilde genom att erbjuda stöd till, från och under till
exempel kultur- och fritidsaktiviteter och besök hos släkt och vänner, både i och
utanför Huddinge kommun.
En kontaktperson ska tillgodose behovet av att bryta social isolering samt
underlätta till ett mer självständigt liv i samhället, vilket inkluderar en
meningsfull fritid. Kontaktpersonen kan hjälpa till vid deltagande i aktiviteter
och ska kunna ge råd till den enskilde i vardagssituationer som inte är av
komplicerad natur. Även individer med ADHD eller ADD kan beviljas
kontaktperson vid behov.
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För de individer som har beviljats insatsen boendestöd utifrån sin psykiska
funktionsnedsättning kan det ofta ingå i boendestödjarens uppdrag att hjälpa den
enskilde till meningsfull sysselsättning.
Socialförvaltningen har också öppen verksamhet i Aktivitetshuset Huddinge och
träfflokalen Fleming. Där har man möjlighet att till exempel fika, arbetsträna,
delta på utflykter, utöva kreativ verksamhet i någon av verkstäderna eller träffa
arbetskonsulenter. Det har skett försök till kvällsöppet i denna verksamhet men
antalet besökare var få.
Kultur- och fritidsförvaltningen anordnar aktiviteter för både barn och vuxna
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samarbete med föreningar och
studieförbund i Huddinge. Man arbetar även tillsammans med
kranskommunerna för att kunna bistå med ett bredare utbud och det finns att
hitta på fritidskartan.se.
Detta är en fråga som flera aktörer inom kommunen samarbetar kring för att
målgruppens behov ska tillgodoses. Man kan konstatera att det finns insatser
både dagtid samt under kvällar och helger. Som tidigare nämnt har kommunen
försökt med kvällsaktiviteter i den öppna verksamheten men intresset var lågt. I
dagsläget finns inga planer på ett nytt försök. Behovet för den enskilde kan
istället tillgodoses genom insatserna kontaktperson eller boendestöd.

Karl Henriksson (KD),
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
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