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Sammanfattning
Kottens verksamhet omfattar idag 11 barn/ungdomar och 15 personal som är tillsvidare tjänster och
3 timanställda. Förra året var det 14 tillsvidare tjänster och 7 timanställda. Vi har fått göra våra
tjänster mera attraktiva genom att göra tillsvidaretjänster, då det varit en kamp mellan skola,
förskola och LSS att få till tjänster under detta år
Från den 1 maj skrevs nya anställningsavtal på personal som kombinerar sin tjänst med skola/
förskola och Kottens verksamhet. Nu är vi tillbaka till den årsarbetstid på 37 timmars vecka som
innan. Förhandling mellan verksamheter och de fackliga organisationerna gjordes men det
förankrades inte ut till samtliga skolor/ förskolor och detta blivit en otydlig förhållning mellan
verksamheterna.
Nybro kommun köper tjänst för 5 barn/ ungdom där 3 av barnen är varannan helg och 2 barn är 1
helg i månaden.1 barn kommer från januari att övergå till Nybro då en litet korttidsboende är klart.
Vi säljer också 1 plats till Växjö kommun och 1 plats till Torsås kommun
Kottens personaldagar är 5 dagar på ett år där hela personalgruppen jobbar kring de
ämnen/kompetensutbildning som vi kommit fram till året innan. Vi har uppdaterat vår
informationsmall kring alla våra barn utifrån ”Växjömodellen”. Webbutbildning – NPF
(Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) studiepaket. Bra diskussioner i mindre grupper och hela
personalgruppen. I juni hade vi 2 dagar på vandrahemmet Grimsnäs i Ljuder. Första dagen hade vi
olika övningar kring Arbetsglädje och motivation som gästföreläsaren Ann-Marie Waldermar Lindahl
höll i. Detta var mycket värdefullt då vi haft ett tufft år kring årsarbetstiden och 2 chefer. Andra
dagen var det sista delen av studiepaketet där vi spelade rollspel och diskuterade de olika
fallbeskrivningarna. Sista personaldagen för året 2016 hade vi kvalitetsarbete och genomgång av
vårt brandskyddsarbete.
En del av insatserna inom LSS som stödfamilj har minskat under 2016. Stödfamilj insatsen minskat
på grund av flytt till annan kommun och insatsen blivit en SoL insats istället.
Anhörigstöd i form av grupp med föräldrar (Värdefull) blev inte under 2016 då förra föräldragruppen
startade en egen förening som bjuder in andra föräldrar att vara med. Mycket lyckat då detta var
ett mål att de skulle träffas utan oss som höll i forumet.
Vi erbjuder samtal till familjer som har behov av extra stöd i deras vardag.
Ungdomsforum har vi inte lyckats med då vi idag inte har lokal att vara i med ungdomarna. Idag är
vi på ett kontor på kvällstid och kan bara vara 2 ungdomar åt gången.
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Fokusområden inom LSS för åren 2015 – 2018
Frågeställning för att få en helhetsbild.
Skolan




Går ungdomen till skolan varje dag?
Fungerar skolan?
Det sociala samspelet med lärare och kamrater?

Familjen




Hur fungerar det i hemmet?
Har föräldrar rätt stöd?
Vet man om de rättigheter man har till stöd och hjälp

Fritid




Har ungdomen någon fritids aktivitet?
Har ungdomen kamrater på fritiden?
Hur upplever ungdomen sin egen fritid?

Sociala nätverket



Finns det någon vuxen förebild för ungdomen?
Finns det någon vuxen utanför hemmet?

Resultat/ Analys: Under 2016 har vi sett hur viktigt dessa bitar är för att helheten ska fungerar för
ungdomarna. Genom kontakt med familjerna och ungdomarna själva som berättat att i flesta fall
fungerar inte skolgången. LSS barn och ungdom har idag ingen samverkan med skolan.

Vårt arbete för åren 2015-2018
Ungdomsforum
Tonåringar i åldrar 12-16 år som idag inte har ett nätverk runt sig gällande fritid och kompisar.
För vissa av dem fungerar skolan men de har det tufft på fritiden. Känslan av att inte ha kompisar.
Tycker inte om raster då det är i dessa stunder som man känner sig ensam.
Planera in en grupp med ungdomar som vi idag har namn på eller kontakt med.
Etablera kontakt med var och en, för att bygga allians med var och en innan man drar igång ett
forum för dessa ungdomar.
Resultat/ Analys: Fritidssamordnaren har under detta år löst träffarna med ungdomarna på sitt egna
kontor, vilket inte känts helt Ok. Kontoret är i samma byggnad som äldreomsorgen har sina
korttidsplatser. Viktigt för dessa ungdomar att ha ett ställe där man kan umgås och få tillhörighet
med andra ungdomar. Finns idag ingen lägenhet eller lokal där man kan ha dessa träffar på.
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Prioriterade områden 2016
Mål: Erbjuda olika former av anhörigstöd och stötta dem att fortsätta med stöd av varandra
Insatsen
Vi har inte startat upp något föräldraforum under 2016. VI fortsätter dock att erbjuda familjer inom
LSS barn/ungdom samtal som stöd.

Resultat/Analys: Under 2016 har föräldrarna från föräldraforumet 2015 startat upp en förening
för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Fortitudo är namnet. De har fortsatt att träffas och
bjudit in andra föräldrar till sin förening. Utifrån detta inget föräldraforum hösten 2016. Vi
fortsätter dock som vanligt att erbjuda samtal som stöd till hela eller delar av familjer inom LSS
barn/ ungdom.
De har fortsatt att träffas och bjudit in bland annat förvaltningschefen och planerat ett möte med
politiker.

MÅL: Förbättra överföring av ungdom från LSS barn och ungdom till LSS vuxen
Insats: Använda oss av det färdiga material där vi utgår från den enskildes behov av stöd. Detta
ska påbörjas tidigt och vet man var ungdomen ska bo tar vi kontakt med den personalen för att
samverka för ungdomens bästa.

Resultat/Analys: Under 2015 har 2 ungdomar slutat men har bott hemma fortfarande då den nya
gruppbostaden inte är färdig förrän i februari 2017. Under 2017 kommer 1 ungdom sluta på Kotten
och en inskolningsplan med Kottens personal och gruppbostadens personal har skapats.

Mål: Skapa en bra samverkan med andra kommunala aktörer som jobbar med ungdomar.
Insats: Genom träffar skapar vi kontakter och kan ta del av varandras kunskaper och erfarenheter.
Resultat/Analys: I december var det en träff där socialchefen och bildningschefen bjöd in till
träff för att inventera kunskaper och erfarenheter för personal som arbetar i skolan eller på fritiden
med barn/ungdomar med dokumenterade svårigheter. Nytt möte i januari 2017 är planerat. Det har
inte varit lätt att få ta del eller att få till träffar för att kunna hitta samverkansvägar. Oftast vet
man inte om varandras mål eller arbetsmetoder. Kan absolut bli bättre då vi har den stora fördelen
av att vara en liten kommun med hög personaltäthet.

Mål: Barn/ungdomar ska känna och få en grupp tillhörighet genom aktiviteter. Att få göra
aktiviteter utanför hemmet och utan föräldrar. Få prova på och testa nya aktiviteter för att få nya
erfarenheter. Att träna sig på att vara i en aktivitet tillsammans med andra barn/ungdomar.

Insatser Under våren 2016 har innebandyn fortsatt som vanligt med träning varje onsdag. Under
Hela sommarlovet träffades vi och tränade fotboll 1 gång i veckan på idrottsplatsen. Under
sommaren fick vi extra pengar för att ordna sommarlovsaktiviteter. Det blev en teaterresa till
Kalmar. Allt ifrån badutflykter grillkvällar disco och det mesta som hör sommaren till. Under hösten
har innebandyn fortsatt 1 gång i veckan. Det har också varit en hel del simträning prova på gym och
bowling.

Resultat/Analys: Innebandyn har blivit en arena som passar för de flesta. I dag är en av
ungdomarna assisterande tränare och tar sitt uppdrag på fullaste allvar. Vi i Emmaboda kommer att
bjuda in lag ifrån bland annat Kalmar för att genomföra en innebandyturnering under våren 2017.
Alla som är med på träningarna har lärt känna varandra och varje träning börjar med att alla
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presenterar sig själva med sitt namn. De som är äldre och duktigare tar mycket stor hänsyn till de
som är mindre och svagare. Så var det även på fotbollsträningarna under sommaren. En del
barn/ungdomar belyser ofta att de har fått bättre kondis. Många har börjat hälsa på varandra i
skolan och ute i samhället.

Mål: Fortsätta att öka kontakterna med föreningarna.
Insats: Under året 2016, få till en bra kompetensutvecklingsplan rörande funktionsnedsättningar,
olika arbetsmetoder, värdegrund och arbetsglädje.

Resultat/Analys: Behålla och utveckla kontakterna med föreningarna som visar förståelse och
intresse inom idrott för barn/ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi har fått klubbor till bandyn
av spelare och ledare i Gantesbo Innebandyklubb. Vi har fått låna fotbollsplanen till
fotbollsträningar av Emmaboda EIS. Vi har fått lov att låna matchställ vid eventuella matcher/cuper
av flera föreningar. Bland annat Bodabruks fotbollsdamer och EIS. Fortsätta att bygga broar med
andra föreningar och andra aktörer som kan vara till hjälp när vi ska prova på nya aktiviteter. Se till
att informationen kommer ut till alla barn/ungdomar när det är större aktiviteter såsom fotboll och
innebandy. Fortsätta och behålla den bra kontakten med Marita Engstrand på barnhabiliteringen.
Hon ser ofta till att hjälpa till i marknadsföringen av aktiviteter i Emmaboda LSS barn/ungdom.

Detta vill vi vidareutveckla under 2015- 2018











Fortsätta utveckla vår form av anhörigstöd - ”Värdefull”
Marknadsföra vårt arbete av anhörigstöd i våra föräldragrupper till andra
kommuner
Fortsätta utveckla vårt förebyggande arbete för de ungdomar som hamnat i
utanförskap
Attraktivare tjänster inom LSS
Fortsätta utveckla det stöd vi ger vid överföringen till LSS vuxen.
Samverkan mellan olika aktörer för att kunna få till en bra start på ett
ungdomsforum
En bra lokal, där personal kan vara med ungdomsgrupp/ LSS
Marknadsföra och samverka mellan kommuner och privata aktörer inför en
fotbollscup för barn/ungdomar med funktionsnedsättningar.
Fortsätta marknadsföra Kottens verksamhet till andra kommuner
Fortsätta vår samverkan med socialförvaltningen. Idag har vi
Delaktighetsmodellen och Fritid och Kulturgruppen där vi ingår på olika
möten och arbeten
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