
 

 

 

 

 

 

 

Boendeplan 2015-2020 

Kårkulla samkommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkänt av Styrelsen 18.12.2012 

Uppdaterad 29.10.2015  

S.T boendeutvecklare och M.L regionchef 

           

       



    2(11) 
 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. Bakgrund       3 

2. Uppdatering av boendeplanen     4 

3. Tryggandet av delaktighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning och deras 

anhöriga       6 

4. Säkerställande av rättigheterna för barn med funktionsnedsättning  7 

5. Avveckling av institutionsboende     7 

6. Säkerställande av kunnandet och samarbetet mellan förvaltningsområdena  10 

7. Slutsatser       11 

 

 

 

BILAGOR (som skilt dokument) 

 

1. Social- och hälsovårdsministeriets brev 28.6.2012 

2. Social- och hälsovårdsministeriets brev 27.4.2015 

3. Statsrådets principbeslut 8.11.2012 

4. Investeringsbudget 2016 

5. Kårkullas samkommuns inbjudan till regionala samarbetsdiskussioner 

6. Kårkulla samkommuns brev till FDUV och DUV 

 

 

 

 

 

 

 



    3(11) 
 
 

 

1. BAKGRUND 

 

Kårkulla samkommun uppgjorde en boendeplan för åren 2010-2015 efter det att statsrådet 

21.2.2010 gjort ett principbeslut om ett program för ordnande av boende och anslutande tjänster 

för personer med utvecklingsstörning. Samkommunens fullmäktige fastställde planen 23.9.2010. 

 

År 2010 tillsatte minister Risikko en arbetsgrupp för att utarbeta en riksomfattande plan för 

utvecklande av tjänster i närmiljön med fokus på individuellt boende och minskning av boende på 

institution. En riksomfattande plan färdigställdes år 2012 och finns att tillgå på social- och 

hälsovårdsministeriets hemsida http://www.stm.fi/sv/publikationer. 

 

I social- och hälsovårdsministeriets brev (bilaga 1) uppmanades specialomsorgsdistrikten att 

uppdatera den tidigare gjorda boendeplanen och vid behov komplettera den utgående från de 

principer som finns omnämnda i den riksomfattande planen. Planen skulle uppgöras i samarbete 

med kommuner, klienter, anhöriga och andra samarbetsparter. Planen skulle uppgöras för åren 

2012-2020. 

 

I social- och hälsovårdsministeriets brev (bilaga 2) uppmanades specialomsorgsdistrikten till den 

del det är behövligt granska sina regionala planer med anknytning till verkställandet av 

boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning. 

 

Statsrådet gjorde 8.11.2012 ett principbeslut utgående från den riksomfattande planen. 

Principbeslutet ”Om tryggande av individuellt boende och tjänster för personer med 

utvecklingsstörning” bifogas (bilaga 3). 

 

Principerna i Kårkulla samkommuns boendeplan baserar sig på grundlagen och FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där utgångspunkterna för avveckling av 

boendet på institution fastställts. Artikel 19 i konventionen förutsätter att personer med 

funktionsnedsättning har rätt att välja var och med vem de bor. Med tillräckliga stödåtgärder och 

tjänster säkerställs att dessa personer får det stöd de behöver för att kunna leva och delta i 

samhället på samma sätt som övriga medborgare. 

 

Denna uppdatering av boendeplanen är gjord av samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, regionchef 

Miia Lindström och utvecklare av boendeverksamheten Susanne Tuure. Styrelsen behandlar 

boendeplanen den 29.10.2015. 
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2. UPPDATERING AV BOENDEPLANEN 

 

Då boendeplanen uppdaterades 2012 fanns det på vårdhemmet 71 brukare. Då boendeplanen 

uppdateras hösten 2015, är antalet brukare 51. Åldersstrukturen på brukarna framgår ur följande 

diagram. 

Åldersstrukturen på vårdhemmets brukare hösten 2015 

    

Genomgång av de i den av fullmäktige 13.10.2015 fastställda ekonomiplanen för åren 2016-2018 

planerade investeringarna gällande utvidgning och/eller sanering av boendeenheter 

I samkommunens fastställda ekonomiplan för åren 2016-2018 finns medtaget investeringar 

gällande utvidgning och/eller sanering av boendeenheterna (bilaga 4). Den fastställda planen 

genomgås årligen med medlemskommunerna. Det är svårt att fastslå konkreta och bindande 

planer för individuella boenden. Situationen ändrar både vad gäller klienternas situation och vad 

man tillsammans med kommunerna kan planera. Det sistnämnda konstateras i hög grad vara 

beroende av hur ARA, Finansierings- och utvecklingscentralen för boende, förhåller sig till 

planerade boendeprojekt. Därmed preciseras och uppdateras den fastslagna ekonomiplanen 

utgående från regionala behov. 

 

Samkommunens boendeverksamhet 

Samkommunen erbjuder olika individuella boendelösningar. Boendelösningarna har traditionellt 

indelats i gruppboende, lägenhetsboende, stödboende(satellitboende) och korttidsvård. Brukarens 

behov, önskemål och livssituation ligger som grund då man väljer lämplig boendeform tillsammans 

med brukare, anhörig, kommun och serviceproducent. Utgångspunkten är att 

boendeverksamheten är integrerad i samhället. 
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De olika boendemöjligheter som utvecklats inom Kårkulla samkommun: 

 Egen lägenhet i vanligt bostadsområde 

 Egen lägenhet i grupp utan gemensamma utrymmen 

 Egen lägenhet i grupp med gemensamma utrymmen 

 Egen lägenhet nära ett grupphem 

 Egen lägenhet intill ett grupphem 

 Egen lägenhet i ett grupphem 

 Eget rum i ett stort grupphem 

 Eget rum i ett litet grupphem 

 

Personer som erhåller boendeservice har olika behov av stödinsatser. Inom Kårkulla samkommun 

får 613 personer boendeservice. Ur diagrammet nedan framgår de olika nivåerna av boendestöd. 

 

Boendeservicen har utvecklats för att tillgodose olika gruppers specialbehov. I varje region finns en 

boendeenhet med specialomsorg för äldre personer s.k. seniorboenden. Dessa är idag 14 enheter. 

Utvecklandet av enheter med specialkunnande kring autismspektrum är på gång i de olika 

regionerna. 

Självständigt boende med stöd s.k. stödboende utvecklas i alla regioner som ett alternativ för de 

personer som inte har så stora omsorgsbehov. Dessa personer bor i helt vanliga bostäder som de 

hyr eller äger. 



    6(11) 
 
 

Flyttningsförberedelse för brukare, anhöriga och personal utvecklas för att göra flytten från 

föräldrahemmet så behaglig som möjligt. 

 

Samarbete med medlemskommunerna, samarbetsparter, brukare, anhöriga och med 

samkommunens personal 

Då samkommunens boendeplan uppgjordes år 2010 insamlades medlemskommunernas åsikter 

genom en enkät, som gjordes av FSKC, Finlands svenska kompetenscenter för det sociala 

området. Då boendeplanen uppdaterades år 2012 ordnades sju regionala samarbetsdiskussioner, 

där samkommunens medlemskommuner hämtade fram sina planer gällande utveckling av boende 

för personer med utvecklingsstörning och eventuella andra viktiga samarbetsärenden. 

Information till denna uppdatering har hämtats av medlemskommuner, samarbetspartners, 

brukare, anhöriga samt Kårkullas personal enligt följande: 

 Samarbete med kommunerna, sju regionala diskussionstillfällen har ordnats i augusti-

september 2015 (bilaga 5) 

 Samarbete med DUV och FDUV, brev med begäran om åsikter har sänts i september 2015 

(bilaga 6) 

 Samarbete med brukarna. Brukarråden deltar vid planering av nya boendeenheter 

 Samarbete med anhöriga, anhörigråd har inrättats och informationstillfällen för anhöriga har 

arrangerats 

 Dåvarande samkommunsdirektör Märta Marjamäki och nuvarande samkommunsdirektör 

Sofia Ulfstedt har varit på studiebesök till Kårkullas enheter i regionerna under hösten 2015 

 

3. TRYGGANDET AV DELAKTIGHET OCH RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED 

FUNKTIONS- NEDSÄTTNING OCH DERAS ANHÖRIGA 

 

Samkommunens kvalitetsarbete utvecklas och verksamheten använder arbetssätt och metoder 

som stöder brukarens möjlighet och förmåga att ta del av beslut som berör honom själv ex. 

säsongsamtal och individuell plan. Samkommunens personal utbildas kontinuerligt för att på bästa 

sätt kunna stöda brukarens delaktighet. Kårkulla samkommun deltar i Kehitysvammaliittos projekt 

IMO (itsemääräämisoikeus) i och med den kommande lagen om självbestämmanderätt. 

Säsongsamtalet är ett dokumenterat samtal som förs regelbundet mellan brukare och 

kontaktperson minst två gånger/ år, där brukarens önskemål och framtidsdrömmar framkommer. 

Inom samkommunen fungerar åtta brukarråd bestående av brukare från verksamheten som valts 

för samma period som förtroendevalda. Brukarråden samarbetar med den regionala nämnden och 

har möjlighet att ta ställning till olika ärenden som har betydelse för brukarvardag. Brukarråden kan 

även komma med olika initiativ till beslutsfattare och tjänstemän. Regioncheferna är ansvariga för 

att brukarråden fungerar. Samkommunen har utvecklat information om verksamheten på 

samkommunens webb-sidor i lättläst form. 
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Samkommunen har utvecklat en anhörigstrategi för att utveckla samarbetet med anhöriga och 

anhörigas organisationer. Ett exempel på samarbete med övriga aktörer med anknytning till 

boende är flyttförberedelse-kurser för brukare och deras anhöriga, som görs i samarbete med 

FDUV. 

Kårkulla samkommun bildade anhörigråd kring årsskiftet 2014-2015 i enlighet med 

samkommunens anhörigstrategi 2014-2016. Syftet med anhörigråden är att ta vara på anhörigas 

kunskaper och erfarenheter och att följa upp målen i handlingsprogrammet för anhörigstrategin. 

Verksamheten kan förse anhörigråden med ärenden. Anhörigråd finns i alla sju regioner. Varje 

anhörigråd består av ca fem medlemmar med regionchefen som sekreterare. 2015-2016 har södra 

och mellersta Österbotten ett gemensamt anhörigråd. 

 

4. SÄKERSTÄLLANDE AV RÄTTIGHETERNA FÖR BARN MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

 

Kårkulla samkommun har inte haft barn på institution sedan 1980-talet. 1979 gjordes riktlinjer upp 

för framtiden, och det beslöts att barn inte längre skulle tas emot till vårdhemmet för att bo på 

institution. Intagning av barn till vårdhemmet avslutades. Många barn blev efter detta kvar på 

institutionen och man strävade aktivt att placera de kvarblivande barnen att bo i familjer i 

samhället. Detta var möjligt med stöd och hjälp från omsorgsbyråerna inom samkommunen. 

Småningom avslutades barnens boende på institution helt och hållet. Därmed nedlades även 

skolan för barn på institution år 1985 och överfördes till grundskolan. 

Regionala omsorgsbyråer stöder familjerna och deras nätverk i öppen vård, den s.k. mobila 

servicen och distansservicen som redan fungerar inom samkommunens alla regioner fortsätter att 

utvecklas. Kårkulla samkommuns expert- och utvecklingscentra fungerar som ett stöd för de 

regionala omsorgsbyråerna som idag är sju till antalet. 

Familjevård, korttidsvård, morgonvård och eftermiddagsvård samt vård under lov erbjuds för att 

underlätta vardagen i familjer som har barn med funktionsnedsättning. 

Internatboende under skolveckan för yrkesskolstuderande utvecklas inom hela samkommunen, 

och fungerar som en del av en boendeträningsprocess. 

 

5. AVVECKLING AV INSTITUTIONSBOENDE 

Det finns en arbetsgrupp som planerar framtiden för det som nu är institutionsvård i Pargas. En del 

byggnader på området skall rivas, andra kan komma att inrymma verksamhetsformer som 

krisvård, undersökningsenhet och rehabiliteringseneheter. 

 

Då Kårkulla samkommuns boendeplan senast uppdaterades år 2012, var antalet brukare på 

vårdhemmet 71. Hösten 2015 är antalet brukare som bor på institution 51. Avvecklingen kan 

konstateras ha följt boendeplanens riktning då antalet brukare minskat med sammanlagt 20 till följd 

av naturlig bortgång eller utflytt från institutionsvård till ersättande boenden inom öppen vård. En 
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nybyggd, ARA-finansierad byggnad kunde ta emot 11 brukare till öppenvården år 2014. Även 

andra boenden har kunnat ta emot brukare från institutionen, då lämplig plats funnits. De flesta av 

brukarna som bor kvar på vårdhemmet, är sådana som bott här i 30-40 år. Vårdhemmet har blivit 

deras hem, och många har inga anknytningar till sina hemkommuner eller anhöriga. Kårkulla 

samkommun har tagit ett principbeslut att brukare får bo kvar på vårdhemmet till livets slut, ifall 

brukarna och deras anhöriga så önskar. Avvecklingen bör gå behärskat till, med beaktande av 

varje brukares individuella situation och önskemål. En exakt plan för avveckling är därför svår att 

göra, men en riktgivande teoretisk plan för avveckling är gjord enligt följande: Statistiskt sett avlider 

ca tre brukare årligen (5 år x 3 brukare = 15). Två brukare väntar på ersättande platser inom sina 

regioner och har flyttat från institutionen vid utgången av år 2017. Mellan åren 2017 och 2020 är 

målet att avveckla 34 platser från institutionen. Av de brukare som finns på institutionsvård är flera 

i behov av omfattande sjukvård och långvarig rehabilitering. Det är därför sannolikt att ett antal 

brukare och en del av verksamheten övergår från institutionsvård till expert- och 

utvecklingscentrets rehabiliteringsenheter, som finns på vårdhemsområdet. 

Hemregion/ort för de brukare som bor på vårdhemmet hösten 2012/2015  

Östra Nyland 

Hemort Antal brukare 2012 Antal brukare 2015 

Borgå 3 3 

Sibbo 1 2 

Sammanlagt 4 5 

 

Mellersta Nyland 

Hemort Antal brukare 2012 Antal brukare 2015 

Helsingfors 17 12 

Esbo 11 5 

Vanda 3 2 

Kyrkslätt 2 2 

Grankulla 1 1 

Sammanlagt 34 22 

 

Västra Nyland 

Hemort Antal brukare 2012 Antal brukare 2015 
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Raseborg 4 4 

Sjundeå 1 1 

Hangö 2 2 

Ingå 1 - 

Sammanlagt 8 7 

 

 

 

Åboland 

Hemort Antal brukare 2012 Antal brukare 2015 

Pargas 6 2 

Åbo 4 3 

Västanfjärd 1 1 

Sammanlagt 11 6 

 

Södra Österbotten 

Hemort Antal brukare 2012 Antal brukare 2015 

Närpes 1 1 

Sammanlagt 1 1 

 

Mellersta Österbotten 

Hemort Antal brukare 2012 Antal brukare 2015 

Vasa 2 1 

Malax 1 - 

Korsholm 1 2 

Sammanlagt 4 3 
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Norra Österbotten 

Hemort Antal brukare 2012 Antal brukare 2015 

Nykarleby 2 1 

Karleby 2 2 

Larsmo - 1 

Jakobstad 1 - 

Sammanlagt 5 4 

 

 

6. SÄKERSTÄLLANDE AV KUNNANDE OCH SAMARBETET MELLAN 

FÖRVALTNINGSOMRÅDENA 

 

I och med att den nya organisationsmodellen trädde i kraft 1.1.2013 inledde expert- och 

utvecklingscentret sin verksamhet. Expert- och utvecklingscentret erbjuder handledning, 

konsultering och utbildning samt utveklar verksamheten. I regionerna finns sammanlagt sju 

omsorgsbyråer, vilka å sin sida stöder utvecklingen och samarbetar med kommunerna. Till expert- 

och utvecklingscentret hör undersökning-, kris-, och rehabiliteringsenheter som erbjuder service till 

brukare från hela samkommunen. 

 

Från 1.9.2015 bildades ett samarbetsorgan för substans- och kvalitetsfrågor för att öka samarbetet 

mellan expert- och utvecklingscentret och linjeledningen. 

 

Samarbetet med hälsocentralerna fungerar olika inom olika regioner. Få kommuner anser att 

primärhälsovården idag skulle kunna ta över ansvaret för de personers hälsa vilka är inskrivna i 

samkommunen. Samarbetet kunde utvecklas genom att samkommunen på varje hälsocentral 

kunde få en utnämnd läkare, som skulle ansvara för samkommunens klienter i samarbete med 

samkommunens egna läkare. Överlag finns det ett behov av att utveckla servicekedjorna inom 

vården för samkommunens klienter. 

 

Samarbetet med de svenskspråkiga utbildningsenheterna i regionerna fungerar bra. Med tanke på 

att säkerställa kunnandet på svenska bör samarbetet fortsätta och utvecklas. 

Samkommunen har kontinuerligt läroavtalsutbildning på gång. 
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7. SLUTSATSER 

 

Kårkulla samkommun strävar att förverkliga de principer som finns i statsrådets principbeslut och i 

den riksomfattande planen. Planen utgår från en beskrivning av nuläget, hur ser boendesituationen 

och institutionsboendet ut idag. Målet för 2020 är att ingen ska bo på institution, men det kommer 

för Kårkulla samkommun att finnas en övergångsperiod. Under denna tid minskas boendet på 

institution. Avsikten är att tillsammans med kommunerna försöka ordna individuella boenden för 

dem som vill flytta ut. Kårkulla samkommun har dock tagit ett beslut, att ingen flyttas ut mot sin 

egen eller anhörigas vilja. På vårdhemmet bor idag många klienter som har bott där i 30-50 år och 

betraktar vårdhemmet som sitt hem. Ifall dessa klienter vill fortsätta att bo på vårdhemmet till livets 

slut, så har de enligt samkommunens beslut rätt till detta. Det kommer därför att vara svårt att 

uppskatta hur lång denna övergångsperiod kommer att vara. 

 

Den boendeplan som Kårkulla samkommun gör för åren 2012-2020 baserar sig på 

samarbetsdiskussionerna med medlemskommunernas representanter, samt på de åsikter klienter, 

anhöriga och personalen hämtat fram. Samkommunens fastställda ekonomiplan ligger som grund 

för utvecklingen av boendeverksamheten. Planernas förverkligande är i allra högsta grad beroende 

av tillgången till statsunderstöd, dvs. hur ARA förhåller sig till projektplanerna. Att minska 

institutionsboende lyckas inte utan statligt stöd. 

 

En boendeplan som sträcker sig fram till år 2020 är synnerligen svår att uppgöra så, att den skulle 

vara realistisk och bindande för de sista åren. Kommunernas planer sträcker sig inte så långt fram i 

tiden. Inte heller samkommunens. Orsakerna till den stora osäkerhet som för tillfället råder beror 

på den kommande social- och hälsovårdsreformen samt hur ny och uppdaterad lagstiftningen inom 

området kommer att förverkligas. Det står alltså helt klart att boendeplanen bör årligen genomgås 

och uppdateras. 

 

Kommunernas ekonomi är trängd och den kommunala, ekonomiska situationen kan vara en 

bidragande orsak till att den planerade boendeverksamheten inte når de mål som uppsatts i 

statsrådets principbeslut och i den riksomfattande planen. Man har kunnat skönja en trend att 

kommunerna stramar åt beviljandet av korttidsvård. Detta är emellertid ett kortsiktigt sparande 

eftersom det leder till ett ökat behov av permanent boende. 

 

Slutligen kan konstateras, att realistiska långsiktiga boendeplaner är svåra att göra också på grund 

av att klienternas personliga behov och problematik varierar över tiden. Principen att uppgöra 

planer är viktig och nödvändig för att säkerställa en förnuftig verksamhet, men då planerna gäller 

människor blir planerna alltid osäkra och levande. 

 

 


