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Bakgrund 

Kårkulla samkommun uppgjorde en boendeplan för åren 2012-2020 till följd av statsrådets 

principbeslut från 21.10.2010 om ett program för ordnande av boende och anslutande 

tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Statsrådet beslöt 8.11.2012 att utvidga programmet gällande boende för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Ett principbeslut gjordes för att trygga individuellt boende 

och tillräckliga stödfunktioner. Det så kallade Kehas-programmet hade som målsättning att 

ingen person med intellektuell funktionsnedsättning längre bor på institution efter år 2020. 

Boendeplanen uppdaterades därmed 29.10.2015.  

När Kårkulla samkommuns boendeplan uppgjordes hösten 2015, bodde 51 brukare kvar 

inom institutionsvården i Pargas. I planen konstateras att de flesta brukare som bor kvar 

på vårdhemmet är personer som bott där i 30-40 år. Kårkulla samkommun har tagit ett 

principbeslut att dessa brukare får bo kvar på vårdhemmet till livets slut, om brukarna och 

anhöriga så önskar. Vidare konstateras att avvecklingen från institutionsvården bör gå till 

under behärskade former och med brukarens individuella behov och önskemål i fokus. Det 

var utmanande att göra en exakt plan för hur avvecklingen ska ske i praktiken men en 

riktgivande, teoretisk plan gjordes där följande punkter lades upp: 

• Enligt statistiken avlider ca 3 brukare per år. På en femårs period innebär det 

följaktligen att 15 brukare avlider.  

• Två brukare väntar på ersättande platser inom sina regioner och har flyttat från 

institutionsvården vid utgången av år 2017.  

 

Under åren 2017-2020 var målsättningen att avveckla 34 platser från institutionsvården. 

Av de brukare som fanns på vårdhemmet var många i behov av omfattande sjukvård och 

långvarig rehabilitering. Det var därför sannolikt att ett antal brukare och en del av 

verksamheten övergår från institutionsvård till Expert- och utvecklingscentrets 

rehabiliteringsenheter, som finns på vårdhemsområdet.  

Avveckling av institutionsvården 

Kårkulla samkommun har under de fem senaste åren aktivt arbetat för att avveckla 

institutionsvården i linje med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och nationella riktlinjer. Arbetet har gjorts med brukarnas och 
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närståendes önskemål och behov i fokus.  

På Kårkullabacken i Pargas finns för närvarande tre enheter som fortsättningsvis fungerar 

inom ramarna för institutionsvård. Målet att avveckla 34 platser från institutionsvården 

under åren 2017-2020 resulterade i att 30 brukare finns kvar på institutionsvård i 

december 2020.  

Fyrväpplingens se består för tillfället av endast en ”sida” där 8 brukare har sitt hem. Före 

utgången av år 2021 måste nämnda personer ha fått en alternativ boendeplats eftersom 

fastigheten inte längre finns till förfogande efter årsskiftet.  

Triangelns se fortsätter för närvarande sin verksamhet i samma utrymmen som tidigare. 

Från och med 1.3.2021 får alla 15 brukare på enheten service inom öppen vården.  

På Kojans se bor 7 brukare som fortsättningsvis hör till institutionsvård. Det är utmanande 

att göra upp en konkret plan för dessa brukare, eftersom behoven är mångfacetterade och 

anpassningarna krävande att få till stånd. Brukarnas bästa måste komma i första hand.  

 

Kårkulla samkommun har lyckats reducera institutionsvårdsplatserna från 51 stycken år 

2017 till 15 stycken från och med 1.3.2021. För de 15 personer som finns kvar inom 

institutionsvården behövs skräddarsydda lösningar med ett långtidshabiliterande synsätt 

som utgångspunkt. Kårkulla samkommun planerar specialboendeenheter i flera regioner, 

vilka förhoppningsvis kan vara en lösning för en del av de brukare som fortsättningsvis får 

institutionsvård. I praktiken kan det betyda att en del av brukarna kan få ett nytt hem i sin 

egen hemkommun, medan det för andras del kan vara fråga om olika lösningar i en 

närliggande kommun eller på Kårkullabacken i Pargas. 

Internationella och nationella riktlinjer för boendeservice 

Boendeverksamheten inom Kårkulla samkommun styrs av såväl internationella direktiv 

som nationella lagar och riktlinjer. 

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa 

protokollet till konventionen trädde i kraft i Finland den 10 juni 2016. Syftet med 

konventionen är att: 

• säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning 

• främja och skydda dessa rättigheter och friheter 
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• främja respekten för deras inneboende värde 

I konventionen betonas rätten till att leva ett självständigt liv som en del av den egna 

närmiljön. Det betyder att grundläggande service ska finnas tillhands både på landsbygden 

och i städerna. Individuella specialtjänster ska finnas att tillgå vid behov.  

Kårkulla samkommun förväntas likt andra nationella aktörer erbjuda boendeservice i olika 

miljöer och i olika former som tillgodoser brukarnas behov och önskemål.  

Kvalitetskriterier i boende 

Kårkulla samkommun har förbundit sig till att implementera de nio kvalitetskriterier som 

utformats av Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK). De 

nio kvalitetskriterierna är:  

• Boende i en gemenskap  

• Val och makt 

• Social anslutning och deltagande i samhällsaktiviteter 

• Personliga människorelationer 

• Utbildning och personlig utveckling 

•  Uppskattade sociala roller  

• Livskvalitet 

• Hälsa och välbefinnande 

• I säkerhet och trygghet 

Inom Kårkulla har man beslutat att implementera de nio kvalitetskriterierna bland annat via 

genomförandeplanen (Min plan) som tas i bruk från och med januari 2022. I 

genomförandeplanen byggs det upp målsättningar kring brukarens liv där 

kvalitetskriterierna fungerar som riktgivande stöd. Arbetet med att implementera 

kvalitetskriterierna fortsätter under kommande år.  

Lagstiftning 

Boendeservicen styrs bland annat av socialvårdslagen, handikappservicelagen och 

specialomsorgslagen. Avsikten var att handikappservicelagen och specialomsorgslagen 

skulle slås ihop till en ny lag om särskild service för personer med funktionsnedsättning. 

Propositionen föll i riksdagen men en ny lag är på kommande inom en snar framtid.  
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Utvärdering av Kehas-programmet 

Liksom alla aktörer på nationell nivå som erbjuder boendeservice, har Kårkulla 

samkommun i stor utsträckning påverkats av regeringsprogrammet Kehas. Den största 

åtgärden till följd av Kehas-programmet är den gradvisa övergången från institutionsvård 

till öppenvård som pågått inom samkommunen de senaste åren.  

I november 2020 ordnades ett slutseminarium där Kehas-programmet utvärderades och 

blickarna riktades mot framtiden. Det konstaterades att mycket har gjorts men att det trots 

allt finns mycket kvar att göra för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska 

kunna påverka och vara delaktiga när det gäller hur, var och med vem de vill bo. På 

nationell nivå har man lyckats minska antalet personer inom institutionsvård från 1790 i 

slutet av år 2010 till 452 i slutet av år 2019.  

Utmaningarna kring att flytta personer från institutionsvård till öppenvård är många. Under 

KEHAS-programmets slutseminarium konstaterades det att i lyckade fall han personer 

kunnat flytta ut från institutionsvård till ett hem som möjliggjort att personen blivit en 

kommuninvånare som alla andra. Utmaningarna som kommuner rapporterar att de har 

stött på är bland annat bristen på alternativa boendeplatser som motsvarar behoven, som 

till exempel tillfälliga krisvårdsplatser. Andra utmaningar finns enligt kommunerna i att 

serviceproducenter inte i tillräcklig utsträckning uppmärksammar kommunens 

målsättningar eller målsättningar kring att uppfylla brukarens självbestämmanderätt.  

Det finns också mycket positiva att ta med sig in i framtiden efter att Kehas-programmet 

har avslutats. I många kommuner har personer med intellektuell funktionsnedsättning i allt 

större grad fått vara en del av att utveckla nya boendemöjligheter. I planerna inför 

framtiden är det viktigt att ta i beaktande att det krävs mera för ett välfungerande boende 

än enbart en bostad som fyller ändamålet. Bostaden ska finnas i en fungerande 

bostadsmiljö där tillgänglighet, service och sociala nätverk betonas.  

I de mest lyckade fallen då nya boendelösningar har kunnat skapats har lösningen 

föregåtts av ett tätt samarbete och en öppen dialog mellan brukaren, kommunen, tredje 

sektorn och olika företag. Inför framtiden är det viktigt att satsa på ett gott samarbete 

mellan olika parter samt utnyttja de resurser som finns till hands då det planeras nya 

boenden eller enskilda boendelösningar.  

I utvärderingen av Kehas-programmet belyses en specifik förutsättning för att verklig 

förändring ska kunna ske gällande hur vi ser på boende för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Den förutsättningen är en förändring i attityden.  
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Kårkulla samkommuns boendeverksamhet idag 

Kårkulla samkommun erbjuder fortgående och temporär boendeservice. Den fortgående 

boendeservicen består av grupp-, lägenhets- och stödboende. Temporär boendeservice 

erbjuds i form av korttidsvård eller internatboende.  

Inom den fortgående boendeservicen får för tillfället ca 500 brukare service. De flesta av 

dessa brukare bor i gruppboende.  

Den vanligaste formen av fortgående boendeservice som erbjuds är boende i 

gruppboende eller i en lägenhet ansluten till ett gruppboende. Det finns även 

gruppboenden som inte erbjuder egna lägenheter och lägenhetsboenden som inte är 

knutna till ett gruppboende.  

Kårkulla har på senaste år satsat på att utveckla seniorverksamheten inom 

samkommunen. Våra brukare blir allt äldre och det ställer större krav på våra enheter för 

att brukarna ska kunna leva ett meningsfullt liv även då de som pensionärer tillbringar 

största delen av sin tid hemma på enheten. För tillfället erbjuder ca 15 enheter 

seniorverksamhet. Under år 2020 planerades att personalen på dessa enheter skulle få 

delta i en fortbildning gällande seniorverksamhet, men på grund av pågående Covid-19 

pandemi fick fortbildningen läggas på is. Behovet av seniorboendeplatser ökar 

kontinuerligt och bör tas i beaktande i samkommunens planer inför framtiden. Samtidigt 

ökar även behovet av platser inom korttidsvården.  

Utmaningar och möjligheter inför framtiden  

Det är i nuläget utmanande att planera långt framåt med tanke på den kommande Social- 

och hälsovårdsreformen. Kårkulla samkommun har speciellt många utmaningar i och med 

att det är frågan om en samkommun som producerar tjänster på svenska. I den nuvarande 

beredningen kommer Kårkulla att splittras och delas upp mellan de olika 

välfärdsområdena. I praktiken betyder det att det inte kommer att finnas kvar några 

boendeenheter under Kårkullas regi. För tillfället är det svårt att planera nya enheter av 

många olika orsaker men det måste ändå gå att blicka framåt och utveckla servicen med 

våra brukares bästa i åtanke.  

Klassificering av boendeenheterna 

En av utmaningarna gällande den nuvarande boendeverksamheten är klassificeringen av 

enheterna enligt vårdanmälningssystemet Hilmo. För tillfället är klassificeringen av 

enheterna inom samkommunen delvis bristfällig och leder till att vissa enheter drabbas av 
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de krav som till exempel finns på enheter som klassificeras som boenden där det finns 

personal på plats dygnet runt. Det här leder till att vissa enheter har personal hemma 

dagtid för personer som bor i lägenhetsboende och att vissa seniorer bor i 

lägenhetsboende med senioravgift. Till problematiken hör även att de enheter som 

klassificeras som enheter med personal dygnet runt automatiskt ska ha en vakande natta. 

På en del av enheterna finns inte behovet av en vakande natta trots att enheten är 

klassificerad som en enhet med personal på plats alla timmar i dygnet. För att kunna 

motivera en nattpersonal på enheterna borde brukarna av ekonomiska skäl enligt 

Stockholmsbedömningen vara minst en kategori fyra i fortgående boendeservice. 

En utredning behöver göras för att klargöra vilka klassificeringar samtliga boendeenheter 

borde ha. Förhoppningsvis kan det leda till en lösning på en del av problemen.  

Specialboende 

Det finns ett stort behov av specialboenden i flera av våra regioner. Som en följd av bland 

annat institutionsavvecklingen har behovet av specialboendeplatser växt under de senaste 

åren. Läget är utmanande och många brukare väntar på lämpliga boendeplatser nära sina 

närstående. Kårkulla samkommun har försökt svara på behoven enligt bästa förmåga. 

KUR-enheten på Kårkullabacken erbjuder kris-, undersöknings- och rehabiliteringsperioder 

där brukare kan mellanlanda i väntan på en lämplig boendeplats.  

Vidare finns det planer på specialboendeenheter i både Österbotten och i Nyland men 

rådande situation försvårar och förlänger alla processer. Gällande Österbotten finns det en 

tomt av intresse i Vasa. Detaljplanen är inte ännu färdig men Kårkullas behov beaktas då 

planen läggs. Tidigare har även Smedsby varit ett potentiellt alternativ men den planen 

ligger för stunden på is. 

I Nyland har det funnits planer på ett specialboende på Utterbäck-området. Problemet 

ligger i att Barnens by äger området och de vill inte göra några stora investeringar under 

rådande omständigheter.  

Kårkulla samkommun har beslutat att satsa på vissa fokusområden inom ramarna för 

samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor. Ett fokusområde är specialboende. I 

specialboendegruppen sitter regionchefen i östra Nyland, regionchefen i mellersta- och 

södra Österbotten, ledande psykolog och utvecklaren av boendeverksamheten. 

Arbetsgruppen jobbar bland annat med att definiera vad ett specialboende egentligen är 

och vilka stödfunktioner som är viktiga för att dessa enheter ska fungera. Arbetet fortsätter 

för att hitta boendelösningar för våra brukare som har ett stort behov av stöd, samtidigt 
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som ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för våra redan existerande specialenheter. 

Det är viktigt att personalen på dessa enheter får tillräcklig fortbildning och handledning för 

att kunna garantera en hög kvalitet på servicen.  

Boende för barn 

Det finns en efterfrågan på barnboende i några av Kårkulla samkommuns regioner. Antalet 

barn som är i behov av en boendeplats är inte väldigt många men möjligheten finns att 

samarbeta regionvis för att fylla platser. Västra Nyland har kommit en bit på vägen 

gällande en eventuell enhet i Ekenäs. För tillfället ligger ärendet hos yrkeshögskolan 

Novias styrelse, som i medlet av mars besluter om Kårkulla kan hyra utrymmen hos dem 

eller inte. En annan utmaning är de krav regionförvaltningsverket har på boendeenheter 

för barn.  

Välfärdsteknologi 

Inom Kårkulla samkommun har man länge velat ta i bruk välfärdsteknologiska lösningar på 

enheterna. I februari 2021 startades pilotprojektet ”Homecare” som fokuserar på att ta i 

bruk videosamtal mellan brukare och personal på två enheter inom samkommunen. 

Kårkulla samkommun har ingått ett avtal med den inhemska producenten Video Visit. 

Projektet pågår till februari 2022 och utvärderas under årets gång. Förhoppningsvis 

kommer projektet att kunna utvidgas under år 2022 och involvera flera enheter och 

användningsområden.  

I det pågående projektet fokuserar enheterna på att ta i bruk videosamtal som en 

kompletterande service för brukare som bor i lägenhets- eller stödboende. Tanken är att 

kunna erbjuda en mera flexibel service och ökad trygghet hos brukare som inte hela tiden 

har tillgång till personal. Personalen sparar även tid då det inte alltid krävs ett fysiskt 

hembesök för att tillgodose brukarens behov och önskemål. Servicen planeras individuellt 

utgående från brukarens behov och videosamtalen skall inte ersätta alla fysiska 

stödbesök.  

Flyttförberedelse  

Enligt statsrådets principbeslut har personer med intellektuell funktionsnedsättning och 

deras närstående rätt till lyckade flyttprocesser och flyttförberedelse. FDUV har i flera års 

tid erbjudit flyttförberedelse för såväl brukare som närstående men verksamheten avslutas 

under år 2021. Kårkulla samkommun bildade en arbetsgrupp under våren 2021 som 
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arbetar på att utforma en flyttförberedelseprodukt. De regionala expertteamen har även 

tidigare i olika utsträckning arbetat kring flyttförberedelse, men en specificering av material 

som används och ansvarsfördelning har tidigare saknats. Till planen hör att erbjuda både 

individuell flyttförberedelse samt flyttförberedelse i gruppformat. Det är viktigt för brukare 

och närstående att få ordentligt med tid att förbereda sig för den stora förändring som en 

flytt innebär, oberoende om det är frågan om en flytt från föräldrahemmet eller en flytt från 

en boendeenhet till en annan.  

Samarbeten 

Kårkulla samkommun samarbetar med en del olika samarbetspartners när det gäller 

utveckling av boendeverksamheten. FDUV håller i trådarna för en referensgrupp om 

boendefrågor i södra Finland, där Kårkullas utvecklare av boendeverksamheten sitter 

med. Gruppen har träffats ca två gånger i året, men samarbetet avslutas från och med 

2022, eftersom STEA inte längre finansierar den flyttförberedelseverksamhet som har varit 

grunden till referensgruppen. Det är ännu oklart på vilket sätt samarbetet med FDUV 

kommer att fortsätta.  

Utvecklaren av boendeverksamheten sitter även med i Delegationen för boende för 

personer med utvecklingsstörning. Delegationen håller möten några gånger i året och 

behandlar frågor som är aktuella för serviceproducenter inom området. Under år 2021 

kommer fokus att ligga på hur personal kan attraheras till branschen. Det har bland annat 

konstaterats vara en gemensam utmaning för serviceproducenter att rekrytera behörig 

personal till enheter där det enbart erbjuds skiftesarbete. Den nya lagstiftningen gällande 

begränsningsåtgärder gör det svårt för enheterna att ta in vikarier, eftersom det finns ett 

krav på att personalen ska vara behörig för att kunna genomföra åtgärderna. Det har även 

diskuterats hur förmän kan stödas i sitt arbete, eftersom en stor del av tiden nu går åt till 

att rekrytera personal och ringa in vikarier. Det upplevs svårt att hitta behöriga förmän som 

vill stanna kvar på sin post i längre perioder.  

På en allmän nivå behöver olika aktörer slå sig samman för att höja statusen på att jobba 

inom området. KVANK har under de första månaderna av år 2021 kartlagt de olika 

utmaningarna som finns gällande att rekrytera behörig personal. Under det resterande året 

kommer fokus att ligga på att hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar på 

problemen. En konkret plan är att i större utsträckning än tidigare ta med personer med 

intellektuell funktionsnedsättning i all marknadsföring som görs inom området.  
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Samarbetet med kommunerna fungerar bra i många områden medan det i andra finns en 

del utmaningar. Kritiken som riktas mot Kårkulla från kommunens sida rör sig främst om 

på vilket sätt vi prissätter vår service, det vill säga enligt Stockholmsbedömningarna. 

Chefen för Expert- och utvecklingscentret, ledande socialarbetaren, utvecklaren av dag-

och arbetsverksamheten samt boendeutvecklaren har träffat olika aktörer för att diskutera 

serviceklasser och bedömningsinstrument. Arbetet kring att utveckla 

bedömningsinstrumentet fortsätter under år 2021.  

Brukarrådens tankar kring boendeservice 

Brukarråden inom Kårkulla samkommun gavs möjlighet att kommentera den nuvarande 

boendeservicen och samtidigt fundera över framtida service. Utvecklaren av 

boendeverksamheten skickade ut en enkät med frågor till brukarråden och 

brukarrådssekreterarna anpassade enkäten efter sina medlemmar. Det var utmanande för 

brukarråden att ordna möten med tanke på Covid-19 pandemin, men alla brukarråd 

lyckades få till någon form av träff för att kunna diskutera de olika frågeställningarna.  

Brukarrådens medlemmar var av den åsikten att de i de flesta fall får vara med och 

påverka var, hur och med vem de önskar bo. Önskemålen kring boendeformer sträckte sig 

från egnahemshus på landet till lägenhet i stan. Många ville helst bo ensamma, medan 

andra helst vill bo med kompisar, partners eller syskon. Vikten av att få välja själv 

tillsammans med vem man önskar bo betonades.  

Många brukare nämnde att de önskar praktisk hjälp med till exempel städning eller 

matlagning, medan andra inte kände att de hade andra behov av personalstöd än i form 

av samtalsstöd. En del av brukarna kände sig intresserade av att testa på videosamtal till 

personalen och såg fördelar med att kunna ringa upp och be om hjälp i korta ärenden. 

Några brukarrådsmedlemmar trodde inte att videosamtal är någonting de vill använda sig 

av.  

Överlag betonades vikten av att bo nära butiker, oberoende av om önskemålet var att bo i 

en stad eller på landet. Den andra aspekten som kom fram i många av medlemmarnas 

kommentarer var tryggheten i att personal finns nära till hands.  

Kommentarerna från brukarråden inom Kårkulla samkommun belyser de olika behoven 

som finns inom våra regioner. Servicen behöver kunna skräddarsys och anpassas efter 

individens behov och önskemål, oberoende av var personen geografiskt är placerad.  
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Boendekväll i Österbotten 

En boendekväll för anhöriga planerades i södra- och mellersta Österbotten redan under år 

2020, men på grund av pandemiläget förverkligades den i februari 2021 via Microsoft 

Teams. Tanken med kvällen var att diskutera aktualiteter inom boendeverksamheten och 

berätta om Kårkullas planer inför framtiden. En enkät med frågor kring boenden skickades 

ut i förväg till alla brukare inom regionen som inom 5 år fyller 18 år. Under boendekvällen 

diskuterades svaren som kommit fram i enkäten och närstående hade möjlighet att ställa 

frågor till regionchefen i mellersta- och södra Österbotten, socialkuratorerna i regionen och 

utvecklaren för boendeverksamheten. Tyvärr kunde inte verksamhetschefen delta som 

planerat på grund av sjukdom. Vidare berättade utvecklaren av boendeverksamheten om 

projektet Homecare, som fokuserar på att ta i bruk videosamtal mellan brukare och 

personal på två enheter inom samkommunen.  

Det kom in 25 svar på boendeenkäten. Svaren visade att det finns behov av olika former 

av boenden i regionen. Det önskemål som framkom flest gånger var boende i gruppbostad 

och på andra plats lägenhetsboende. Majoriteten önskade bo tillsammans med ca 3-4 

andra personer. De flesta ville bo tillsammans med syskon eller kompisar medan en liten 

procent ville bo tillsammans med en partner. Många önskade stöd och praktisk hjälp 

nattetid, men även en del av de brukare som inte hade behov av fysiska insatser nattetid 

önskade nattpersonal för att kunna känna sig trygga på natten. Svaren visade vidare att 

användningen av välfärdsteknologi i form av videosamtal intresserar en del brukare, 

medan andra anser att det inte är en service de önskar i nuläget på grund av till exempel 

ett större vårdbehov. De brukare som önskade testa på videosamtal såg det som ett 

komplement till fysiska stödbesök.  

I boendeenkäten fanns det möjlighet att påpeka vad Kårkulla gör bra men även 

utvecklingsområden och förbättringsförslag välkomnades. Som positivt nämndes att 

Kårkulla har en kunnig personal och att individuella lösningar förverkligas. Korttidsvården 

inom Kårkulla ansågs även vara en positiv aspekt gällande boendeservicen. Mindre, 

hemtrevliga och anpassade boenden för ungdomar efterfrågades. Det fanns även 

önskemål om boendemöjligheter nära djur och natur i en trygg miljö. Kring verksamheten 

framkom att det kunde finnas mera sysselsättningsmöjligheter på boendeenheterna. 

Gällande personalen önskades ett förbättrat informationsflöde mellan personalgrupper och 

en stabilare personalsituation med färre vikarier.  
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Sammandrag  

Kårkulla samkommun har under åren 2015-2020 aktivt arbetat för att avveckla 

institutionsvården. Antalet brukare som får service inom ramarna för institutionsvården har 

minskat markant men ännu finns det arbete kvar att göra. Det är viktigt att avvecklingen 

fortsättningsvis sker under kontrollerade former där brukarens behov och önskemål står i 

fokus.  

Den utmanande situationen som råder på grund av den kommande social- och 

hälsovårdsreformen påverkar arbetet kring utvecklingen av boendeservicen. Stora 

investeringar ligger på is och möjligheten att hyra nya utrymmen är begränsade. 

Tyngdpunkten i utvecklingsarbetet ligger således på att utveckla den service som finns 

och implementera de nationella kvalitetskriterierna för boende inom samkommunen som 

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning har utarbetat.  

Kårkulla samkommun samarbetar med nationella aktörer inom branschen och utvecklar 

servicen i modern riktning genom att till exempel implementera välfärdsteknologiska 

lösningar som en del av boendeservicen.  

Utmaningarna är många men samtidigt finns det många fina exempel inom 

samkommunen på innovativa, skräddarsydda och personcentrerade lösningar som inger 

hopp inför framtiden.  

 

 


