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Vaggeryds kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med
länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Coronaviruset orsakar begränsningar i kommunens verksamheter, såsom skolor, äldreomsorg, med
mera. All information om detta samlas på kommunens hemsida, www.vaggeryd.se/corona.
Detta nyhetsbrev ges ut med samlad information från kommunens webbplats. Nyhetsbrevet
publiceras fredag eftermiddag. Tänk på att informationen ändras i takt med att nya riktlinjer kommer
från myndigheter. Följ därför www.vaggeryd.se för att få de senaste nyheterna.

Daglig verksamhet fortsätter
– fast lite annorlunda
Även om lokalerna för daglig verksamhet är stängda är inte verksamheten
stängd. Kreativa och nytänkande idéer
har krävts och ny verksamhet skapades
inom någon dag efter att beslut tagits
att stänga lokalerna.
Inom socialtjänstens verksamheter sker
många förändringar för att minska risk för
smittspridning samtidigt som man försöker upprätthålla verksamheter i en så stor
omfattning som möjligt. Utifrån läget vad
gäller Coronasmitta i regionen beslutade
socialförvaltningens ledningsgrupp i slutet
av april att stänga daglig verksamhets
lokaler på Stjärnfabriken och Knuten inom
funktionshinderomsorgen för att minimera
smittspridning.
Personlig utveckling, gemenskap och
delaktighet
Daglig verksamhet bidrar till trygghet,
förutsägbarhet och rutiner för individer
som har en kognitiv utvecklingsstörning,
autism, övriga neuropsykiatriska funktionshinder eller som fått en betydande
och bestående hjärnskada, och på grund av
detta inte kan yrkesarbeta. Daglig verksamhet finns till för att ge personen något
intressant och meningsfullt att göra under
dagtid men också att känna gemenskap.
Den dagliga verksamheten ska även bidra
till den personliga utvecklingen och främja
delaktighet i samhället. Daglig verksamhet
är ett biståndsbeslut enligt LSS.

Individuell planering
Även om lokalerna för daglig verksamhet
är stängda är inte verksamheten stängd.
Kreativa och nytänkande idéer har krävts
och ny verksamhet skapades inom någon dag efter att beslut tagits att stänga
lokalerna. Personal på Stjärnfabriken och
Knuten har arbetat intensivt med att skapa
en individuell planering för varje brukare
att möta den enskildes behov och verka för
en god aktivering utan att utsätta brukare
för onödig risk för att smittas. En åtgärd är
att personal möter individerna enskilt och
inte i grupp.
Nya möjligheter
Individuell planering har gjorts för varje
brukare med ett upplägg på hur innehållet
skall se ut, en mängd nya aktiviteter har
tagits fram av personal och genomförs
tillsammans med brukarna. Det kan handla

om promenader, fika i solen, tidningsläsning, dagboksskrivning, tipspromenader,
utegympa och kreativt arbete. Andra nyheter är att kreativa sysselsättningspåsar har
tagits fram och levereras till brukare som
de kan göra på egen hand. Nya möjligheter
att hålla verksamhet på distans håller att tas
fram genom exempelvis Skype.
Rutiner och trygghet
De personer som har utflyttad daglig verksamhet, det vill säga hos externa företag
fortsätter sin dagliga verksamhet om företagen kan ta emot dem.
- Denna omställning är jobbig både för
brukare och för personal men har gått
förvånansvärt bra trots att det är stora
förändringar som genomförts och rutiner
och trygghet är viktigt för välmående, säger
Markus Redman, områdeschef, individoch familjeomsorg Vaggeryds kommun. n
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Så förstärker vi
äldreomsorgen

Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun
har under den senaste tiden befunnit sig i
ett läge som är ansträngt men under kontroll, men vi vet också att läget imorgon kan
vara ett helt annat. Mot bakgrund av detta
har kommunens som arbetsgivare gjort en
rad insatser för att förstärka bemanningen
inom vård och omsorg.
Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun
har under den senaste tiden befunnit sig i
ett läge som är ansträngt men under kontroll, men vi vet också att läget imorgon kan
vara ett helt annat. Mot bakgrund av detta
har kommunens som arbetsgivare gjort en
rad insatser för att förstärka bemanningen
inom vård och omsorg.

Fler sommarjobb och feriepraktikplatser i sommar
Meningsfulla och innehållsrika dagar är viktiga även under sommaren.
Genom sommarjobb och feriepraktik
får ungdomar chansen att prova på
arbetslivet.
Kommunstyrelsen beslutade onsdag den 6
maj att utöka antalet feriepraktikplatser och
införa sommarjobb för ungdomar (18-24
år).
– Sommaren i år kommer inte vara som
vanligt. I denna speciella situation som
vi befinner oss i behöver vi skapa förutsättningar för en meningsfull och aktiv
sommar. Feriepraktiken och sommarjobb
ger många ungdomar en viktig inblick i
arbetslivet och användbara referenser inför
arbetssökande i framtiden, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.
Fler feriepraktikplatser
Vaggeryds kommun erbjuder feriepraktik
i kommunal regi under fyra veckor på
sommaren för ungdomar som är 17 eller
18 år det aktuella året, i år gäller det alltså
ungdomar födda 2002 eller 2003. Sommaren 2020 utökas antalet feriepraktikplatser
från 45 till 85. Alla som har sökt feriepraktik under ansökningsperioden kommer att
erbjudas en plats.

UNG Drive
Inom ramen för feriepraktiken 2019
erbjöds ungdomar att ingå i UNG drive.
De fick chansen att driva ett sommarföretag coachade av andra unga verksamma
företagare. Det blev ett gott utfall under
året. En av Vaggeryds ungdomar gick
vidare till finalen för årets sommarföretag
och tog en hedrande andraplats. Platserna i
UNG drive samfinansierades av kommunen
och regionen. I år erbjuder kommunen åtta
UNG drive platser.
Sommarjobb
Regeringen har i vårbudgeten beslutat om
en särskild satsning på sommarjobb för
skolungdomar. Målgruppen är de ungdomar som annars har svårt att hitta sommarjobba på egen hand och att de ska prioriteras. Medlen fördelas mellan kommunerna
med kravet att de inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb.
Kommunen ansvarar för att sommarjobben/
feriejobben kommer till stånd och kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den
dagliga arbetsledningen.. n

Många berörs

Samtliga kommunens förvaltningar och
verksamheter berörs på olika sätt smittspridningen av coronaviruset. Direkt,
genom att vård- och omsorgstagare eller
medarbetare insjuknar eller behöver stanna
hemma på grund av sjukdomssymtom.
Eller indirekt, genom de restriktioner och
åtgärder som genomförs för att begränsa
smittspridningen.
För att säkra bemanningen i socialförvaltningen har flera olika åtgärder genomförts:
förändrade arbetstider och utökad tjänstgöringsgrad för ordinarie personal och extern
rekrytering. Dessutom har en kompetenskartläggning av de kompetenser som finns i
kommunens organisation genomförts.

Trygga omsorgen

Åtgärderna görs för att trygga omsorgen
om sköra och utsatta vård- och omsorgstagare, det är samhällsviktig verksamhet där
kommunen som arbetsgivare har ett stort
ansvar. I de fall där medarbetare under en
tid arbetar i annan verksamhet genomförs
konsekvensanalyser för arbetsplatsen som
”lånar ut” sin kollega. Åtgärdsplaner tas
fram för att den ordinarie verksamheten ska
påverkas i så liten utsträckning som möjligt.
– Det är en stor omställning att på kort varsel lämna sina vanliga arbetsuppgifter och
komma in i en annan verksamhet, med nya
rutiner och arbetssätt. Ni är efterlängtade
och vi lovar att vi ska göra allt vi kan för att
introduktionen ska bli så bra som möjligt.
Tillsammans gör vi stor skillnad i denna
speciella situation, säger Lotta Damberg. n

