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Stadsledningskontoret
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) – Studiedag
Deltagare:
Margareta Hallner, Susanne Kankaapää, Johanna Andersson, Monica Turner, Umka
Zurkhaeva, Anna Bärneskär, Anne‐Sofie Blomberg, Eira Gunnarsson
Magnus Johansson, Carin Lidman, Karin Andersson, Vicki Skure Eriksson
Per‐Inge Hellman, Pelle Forsberg, Anne Jansson

Besök hos Misa AB, Slottsgatan 6
Vi började dagen på Misa AB där enhetschef Joakim Gunnarsson tog emot oss med
kaffe/te och smörgås.
Misa står för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsinriktning och
Arbetsinriktning. Misa Västerås bedriver arbetsinriktad daglig verksamhet för personer
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, förvärvad arbetsskada eller
inlärningssvårigheter. Vi fick träffa flera personer som fått hjälp genom Misas tre‐
stegsmodell som är Kartläggning, Praktik och Arbete.
Mer info hittar du på deras hemsida: https://www.misa.se/

Besök hos Social psykiatri, Stora gatan 44
Enhetschef Arja Lindkvist och Magnus Lundén berättade om verksamheten och deras
särskilda boenden. Mer info från ett av våra särskilda boenden hittar du i broschyren
Bilaga 1.
Det blev problem för en av våra medlemmar att ta sig upp till våningsplanet, då deras
lift till hissen inte var anpassad för en permobil.
Därefter blev vi upphämtade med buss och körda till Fridhemsskolan.
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Besök hos Fridhemsskolan, Välljärnsgatan 47B
Rektor Peter Långberg tog emot oss och visade oss runt på skolan som är en regional
grundsärskola och gymnasiesärskola för elever med flera funktionsnedsättningar på
tidig utvecklingsnivå. Mer info om Fridhemsskolan hittar du på deras hemsida.
http://www1.vasteras.se/fridhemsskolan/
Sen tog vi en promenad till Bäckbyskolan för lite lunch i skolmatsalen. Vi fick linssoppa
med gott bröd till.
Därefter kom bussen igen och vi åkte till Accessum
Besök Accessum, Slottsstigen 2

Erika Andersta och Göran Eklund tog emot oss och visade oss runt. Accessums
verksamhet är att ge personer med funktionsvariationer möjlighet till ett anpassat
arbete och att försöka hjälpa samhället att bli mer tillgängligt. Detta gör de genom att
arbeta med tillgänglighet samt med digitalisering av arkivdokument, foton, videoband
m.m. De har även en verksamehet som heter CykelAccess som är ett samarbete med
Mimer och Vafab. De rustar upp cyklar som rensas bort från bostadsområdena och som
skrotas vid några av våra återbruk och ger dem nytt liv och säljer de vidare för en liten
peng. Mer info om Accessum hittar du på deras hemsida. http://www.accessum.se/
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Efter att ha fått gått runt och träffa de personer som arbetar med digitalisering och
titta på lokalerna avslutade vi dagen med gott fika.
Trevlig sommar!
Vid pennan

Anne Jansson

Vilka är då vi som är till för dig?
Vi är anställda av Västerås stad.
Vi arbetar efter visionen

Välkommen
till

Plåtslagargatan 1b
Har du förslag på hur vi kan bli bättre - Klaga eller ge beröm ?
Vänd dig till oss direkt eller skriv en rad. Det finns en förslagslåda i
samlingslägenheten.
Susanne Aspling Björkstén Enhetschef
Telefon:
E-mail:

021-39 20 82
susanne.aspling.bjorksten@vasteras.se

Adress:

Vård och Omsorg
Västerås Stad
721 87 Västerås

Endast för dig
Innan du flyttar in...
Har du fått ett beslut om särskilt boende av biståndshandläggare.
Då vill vi gärna träffa dig så vi kan lära känna varandra, och visa dig din
lägenhet så du kan planera hur du vill ha det. Vi informerar dig om hur
vi kan hjälpa och stödja dig.
Din lägenhet...
Rår du själv över efter att ha skrivit kontrakt med fastighetskontoret,
Du köper dina egna möbler och husgeråd och du sköter om din
lägenhet själv eller tillsammans med personal.
Genomförandeplan...
Är en plan som vi upprättar tillsammans med dig för att komma
överens om vad du vill göra och träna på, vilka saker du upplever ha
bekymmer med och hur vi kan hjälpa dig i detta. Vi sätter oss tillsammans och utvärderar planen så ofta det behövs.
Kontaktman…
Kommer att berätta för dig om vad du kan förvänta dig av
kontaktmannen och vad den kommer kunna hjälpa dig med. Det är
1-2 personer i personalgruppen som utses till kontaktman/kontaktmän.
OAS (Omvårdnads Ansvarig Sköterska)...
Är en sjuksköterska som hjälper dig med hälso och sjukvårdsfrågor.
Sjuksköterskan kan du boka möte med, vid behov.
Arbetsterapeut/ Fysioterapeut...
Hjälper dig att träna så du återfår, behåller och utvecklar dina fysiska
förmågor, vid behov.

Tillsammans
Gemensamt
För att människor ska utvecklas och må bra, är vi övertygade om att
varje person behöver ha möjlighet att välja när man vill vara ifred och
när man vill umgås tillsammans med andra.
Samlingslägenhet...
Är öppen 7.15-21.15 alla dagar.
Nattpersonal finns kopplad från annat boende inom enhetentelefonnummer: 021-39 48 28
Köket...
Om du vill, så erbjuder vi planering och stöd med matinköp
och tillagning efter behov.
Kultur
Vi tittar och lyssnar på film, nyheter, sport, läser tidningar, böcker
m.m.
Vill du själv bidra eller delta så är du välkommen att sitta med.
Utflykter - Resor
Utflykter/resor gör vi efter önskemål, och behov.
.
Aktivitet och Hälsa...
Vi erbjuder dig råd och tips gällande kost och motion. Vi cyklar eller
promenerar helst när vi ska ta oss någonstans. Du erbjuds delta i
aktiviteter som anordnas inom enheten. Vid särskilda skäl, kan buss
bokas.
Boendemöte...
Är ett möte då vi informerar, planerar och beslutar om saker som rör
oss alla.
Du kommer i huvudsak få information av din kontaktman.

