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Socialnämndens arbetsmarknadsinsats – Joar Socia

Joar Socia är en arbetsträningsverksamhet och en del av öppenvårdens
missbruksbehandling. Arbetsträning i kombination med stödboende och
behandling är en adekvat missbruksvård, där alla delar har stor betydelse för att
individen skall lämna utanförskap och inkluderas i samhället igen.
Joars verksamhet är en verksamhet som erbjuder 40 deltagare plats och därtill
finns utrymme för 14-16 personer att arbeta via bidragsanställning.
Arbetshandledarna på Joar är sex stycken och de sköter den dagliga
verksamheten i direkt kontakt med deltagarna.
Joar Socia är ur ett samhällsperspektiv en viktig insats och plats för dem som står
längst från arbetsmarknaden.
Enköpings kommun har en välutvecklad vård och boendekedja där den
integrerade öppenvården erbjuder, boende, behandling och arbete. Joar Socia
är en viktig del i det arbetet för den enskilde i sin rehabilitering. Konsekvensen
av nedläggning är att sysselsättning kommer blir en stor utmaning för
förvaltningen att kunna erbjuda målgruppen.
Att personer med missbruksproblematik erbjuds sysselsättning och
arbetsträning som en del i sin övriga missbruksrehabilitering bör ses som en bra
samhällsinvestering.
Nya arbetsområden – sedan hösten 2020
Joar Socia har startat upp två nya arbetsområden för att kunna erbjuda större
variation, samt fler möjligheter för meningsfulla arbeten för fler deltagare med
begränsad arbetsförmåga och brister i svenska språket. Att få möjlighet att träna
upp språkkunskapen är viktiga delar för att komma ut på arbetsmarknaden.
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Tvätteri: Joar utför vissa enklare tvätt uppdrag. I dagsläget är det i första hand
tvätt av arbetskläder till Vård och omsorg.
Rekond av hjälpmedel: Rekond av hjälpmedel till Vård och omsorg med ett
nära samarbete med hjälpmedelslagret. Detta skapar bra arbetsträningstillfällen.

I tjänsten,

Ann-Marie Nilsson, Verksamhetschef

