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Till
Ledamöterna i vård- och
omsorgsnämnden
Alingsås kommun

Behovet av kommunal syn- och hörselinstruktör
Synskadades Riksförbund, SRF, ser med oro på vård- och
omsorgsnämndens beslut att avveckla tjänsten som syn- och
hörselinstruktör. Det finns en uppenbar risk för att enskilda synoch hörselskadade nu inte kommer att få det stöd de behöver i
hemmiljön. Effekten blir i så fall ökade kostnader för kommunen i
form av ett större hemtjänstbehov och tidigare flytt till särskilda
äldreboenden.
Vi är bekymrade över att ingen konsekvensanalys har gjorts som
belyser effekterna av att avveckla tjänsten. Någon dialog med de
som berörs eller med våra intresseorganisationer har heller inte
förts inför beslutet. Det är olyckligt av flera skäl: viktiga principer
om delaktighet har satts ur spel och beslutsunderlaget har tyvärr
blivit undermåligt.
SRF har under många år arbetat för att synskadade ska kunna
leva aktiva och självständiga liv. Stöd i form av hjälp till självhjälp
är då av avgörande betydelse. Vi är övertygade om att syn- och
hörselinstruktörer spelar en viktig roll för att enskilda ska få den
rådgivning, anpassning och träning de så väl behöver. Den
kortsiktiga kostnad det innebär är väl använda resurser för
kommunen både på kortare och längre sikt.

Synskadades Riksförbund
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede
org nr: 802007-3436

tel vx: 08-39 90 00
pg: 4869-4
webbplats: www.srf.nu
bg: 573-31 91
facebook: synskadadesriksforbund pg för gåvor: 90 00 90-2

I nämndens beslut hänvisas till att det inte finns någon lagstadgad
skyldighet att ha en tjänst som syn- och hörselinstruktör, eller som
benämningen har varit i Alingsås, syn- och hörselvårdskonsulent.
Det betyder dock inte att en avveckling är en lämplig åtgärd och
till fördel för enskilda och kommunen. Vi ser istället en stor nytta
med att utveckla det individstödjande arbetet:
 Det är bra för kommunens ekonomi att arbeta
förebyggande.
 Många behöver stödet och gruppen växer.
 Kommunen kan då lättare leva upp till sitt lagliga ansvar
enligt SoL.
I det bifogade dokumentet beskriver vi mer i detalj fördelarna med
en syn- och hörselinstruktör. I ett läge med ansträngd ekonomi blir
detta extra viktigt. När kostnaderna för hemtjänst och särskilda
äldreboenden ökar, behövs det förebyggande arbetet mer än
någonsin för att bromsa framtida kostnader.
Den pågående coronakrisen sätter dessutom saker i ett nytt
perspektiv. Förutom den allmänna oron är våra medlemmar
bekymrade över hur de ska få olika praktiska saker i vardagen att
fungera. I den sociala isoleringens spår ökar även risken för
ensamhet, kontakt och kommunikationsbehoven är stora. Att
stötta och rusta människor så att de klarar mer på egen hand där
hemma framstår nu som ännu mer angeläget. Vi menar att det
framöver behöver bli en del av beredskapen på det lokala planet.
Vår förhoppning med detta brev är att få till stånd en dialog med
er som är ledamöter i vård och omsorgsnämnden om hur stödet
och det hälsofrämjande arbetet gentemot syn- och hörselskadade
ska fungera framöver. Vi tror på samverkan och att vi gemensamt
kan hitta vägar att stärka individers självständighet och minska
riskerna för ofrivillig isolering och psykisk ohälsa.
Vi och våra lokala representanter skulle därför vilja bjuda in er i
nämnden till ett möte. Gärna hela nämnden, men om det är svårt
att ordna kanske en ledamot från varje parti eller presidiet skulle
kunna delta. Under nuvarande omständigheter föreslår vi ett
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digitalt möte via Teams eller annan lämplig programvara. Vår
önskan är att även representanter för Hörselskadades
Riksförbund kan delta vid ett sådant möte.
Vi ser fram mot ert svar, gärna med förslag på lämplig mötestid.
Med vänlig hälsning
Per Wictorsson, intressepolitisk chef
Synskadades Riksförbund
Genom
Lennart Karlsson
Intressepolitisk handläggare
Synskadades Riksförbund
08-39 91 60
lennart.karlsson@srf.nu
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