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Inrättande av syn- och h örselinstruktör 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i ärende budget 2018 och plan 2019-2020 beslutat tillföra medel 
omfattande 500 tkr årligen för en syn- och hörselkonsulent (instruktör). 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
Inrätta en tjänst som syn- och hörselinstruktör omfattande minst 85 % av en heltid 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i ärende budget 2018 och plan 2019-2020 beslutat tillföra medel f ör en syn-
och hörselkonsulent på Fyren (500 tkr). Vård- och omsorgsnämnden har tidigare finansierat en 
tjänst för syn- och hörselkonsulent, den togs bort 2014. Tjänsten har genom åren varierat i 
omfattning mellan 50 och 100 %. Tjänsten beställdes tidigare av näm nden från Produktionsstyrelsen 
och var då placerad på träffpunkt Fyren. 

Begreppet syn- och hörselkonsulent är likvärdigt med begreppet syn- och hörselinstruktör men det 
är det senare som används bredare, t ex av syn- och hörselinstruktörs föreningen. Därför används 
fortsättningsvis begreppet syn- och hörselinstruktör. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen beräknar att de tillförda medlen för inrättandet av en syn- och hörselkonsulent kan 
finansera en tjänst på 85-90 % av en heltid baserat på att det är en person med grundutbildning på 
gymnasienivå inom vård och omsorg och med lämplig vidareutbildning som innehar tjänsten. 

Den utbildning av mer omfattande karaktär som finns är en uppdragsutbildning som erbjuder en 
kurs om 7 veckor, nästa kursstart är under senare delen av hösten 2018. De medel som är avsatta för 
inrättandet av syn- och hörselinstruktör finansierar en plats på den kursen då tjänsten inte finns 
under hela året 2018. 

Placeringen av tjänsten föreslås vara på soc ialförvaltningen på en heten för stöd till äldre och 
funktionsnedsatta, i den delen som arbetar med förebyggande och uppsökande verksamhet. Tjänsten 
ska kunna samarbeta med de andra funktionerna där såsom anhörigkonsulent, demenssjuksköterska 
och uppsökande verksamhet samt med biståndshandläggare. Tjänsten ska vidare samarbeta med 
andra verksamheter och träffpunkter för att nå målgruppen. I Kom munfullmäktiges beslut 
omnämns särskilt Fyren, vilket är en viktig knutpunkt för kontakter med målgruppen och där det 
t ex är möjligt at t ha föreläsningar. 

I bilagan "Föru tsättningar för syn- och hörselinstruktör" redovisas ytterligare förutsättningar för 
tjänsten. Förvaltningen har i framt agandet av underlag samverkat med Synskadades Riksförbunds 
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lokalförening Vaxholm-Österåker samt Hörselskadades Riksförbund lokalförening Täby med 
omnejd. De är positiva till införandet av en syn- och hörselinstruktör i kommunen och ser att 
arbetet kan bidra till att, utöver att erbjuda handfast stöd, minska den stigmatisering och 
marginalisering som deras medlemmar upplever i samhället som en följd av fun kdonsnedsättningen. 

Sara Eriksson 
Sakkunnig funktionshinder 

Expedieras 
Akten, enhetschef för enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

'Susanna I < 
Socialdirei 
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