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Varför har Kårkulla en servicetagarstrategi? 

Kårkulla samkommuns servicetagarstrategi ska hjälpa oss att ge dig som är 
servicetagare stöd för ett gott liv. 

 
Servicetagare betyder här en person som får service av Kårkulla samkommun. 
Servicen kan vara till exempel stöd i ditt boende eller i ditt arbete. 
Strategin bygger på Kårkulla samkommuns värdegrund. 

Det viktiga i värdegrunden är människors färdigheter och resurser för att kunna utveckla 
välbefinnande och ett gott liv. 

 
Tre viktiga ord 

De tre viktiga orden är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
 
 

 
Begriplighet 
• att förstå och bli förstådd 
• bli bra bemött 
• vara trygg 

 
Hanterbarhet 
• tydliga överenskommelser 
• individuella anpassningar 
• konkret kommunikationsstöd 

 
Meningsfullhet 
• delaktighet 
• självbestämmande 
• jämlikhet 
• god hälsa 
• respekt 

 
Handlingsprogrammet 

 
I servicetagarstrategin finns ett handlingsprogram. 

 
I handlingsprogrammet beskriver vi våra målsättningar. Vi beskriver också hur vi 
förverkligar målsättningarna och hur vi följer upp förverkligandet av målsättningarna. 

Målsättningarna har vi gjort med stöd av 
 

• FN konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
• nationella kvalitetskriterier för boende och för verksamhet som främjar 

delaktighet och sysselsättning. 
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HANDLINGSPROGRAM MED MÅLSÄTTNINGAR FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUNS 
SERVICETAGARSTRATEGI 2022–2025 

 
Mål 

 
Förverkligande 

 
Mätare 

Självbestämmande  
 
Personalen använder 
• Lätt språk 
• Bilder 
• Stödtecken 
• Kroppsspråk 
• Annat jag behöver för att 

förstå 
 

Personalen 
• Berättar om vilka 

möjligheter som finns 
• Ordnar tillfällen då jag kan 

bekanta mig med olika 
alternativ, till exempel olika 
arbetsplatser, skolor, sätt 
att bo och 
fritidssysselsättningar 

• Låter mig pröva på sådant 
som jag är intresserad av 

 
Personalen 

• Stöder mig i att välja 
• Hjälper mig att förstå 

följderna av mina 
beslut 

• Respekterar mina beslut 

 
 

Kårkulla använder 
• Daglig dokumentering 
• Säsongssamtal 
• Genomförandeplan 
• Kvalitetsmätning ur 

servicetagarperspektiv 
• Utvärdering av kvalitetskriterierna 

som främjardelaktighet och 
sysselsättning 

• Positiv riskbedömning 

Jag får stöd för att fatta egna 
beslut. 

Jag får information på ett sätt 
som jag förstår. 

Jag blir hörd och tillfrågad på ett 
sätt som jag förstår. 

Jag får lära mig om olika 
alternativ så att jag kan välja. 

Jag får stöd för att planera mitt 
liv. 

Säkerhet och trygghet   
 

Kårkulla använder 
• Daglig dokumentering 
• Säsongssamtal 

• Genomförandeplan 
• Kvalitetsmätning ur service- 

tagarperspektiv 
• Riskbedömning ur service- 

tagarperspektiv 

 
Jag bemöts respektfullt. Personalen 

• Bemöter mig respektfullt 
Att jag blir respektfyllt bemött 
betyder att jag blir visad 
hänsyn och att jag blir väl 
behandlad. 

• Jobbar för att jag blir 
respektfullt bemött av 
människor jag möter i min 
vardag 

Jag får stöd i mitt liv och min 
vardag på ett sätt som gör att 
jag känner mig trygg. 

 
Jag vet vem jag kan prata 
med om jag inte trivs i mitt 
boende eller i mitt arbete eller 
i min dagliga sysselsättning. 

Personalen 
• Ger mig information om 

händelser i min vardag 
• Diskuterar med mig hur jag 

kan göra i oväntade 
situationer 

• Förklarar för mig hur jag 
får kontakt med personal 
eller andra viktiga 
personer när jag behöver 
det 

• Förklarar för mig vem jag 
kan prata med om jag inte 
trivs 
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Mål 

 
Förverkligande 

 
Mätare 

Boende enligt 
personliga behov 

 
Jag får stöd för mitt boende 
för det jag behöver och 
önskar. 

 
Jag får stöd i att bli mera 
självständig i mitt boende. 

 
Jag får stöd vid förändringar 
gällande hur jag bor. 

 
 

Personalen 
• Formar boendestödet utgående 

från mina personliga behov så 
att mina förmågor, resurser och 
styrkor beaktas 

• Hjälper mig att utveckla 
färdigheter för att bli mera 
självständig 

• Jobbar med att hitta 
hjälpmedel som gör mig mera 
självständig 

• Stöder mig när jag behöver ett 
nytt hem 

• Hjälper mig i flyttprocessen och 
att komma tillrätta i mitt nya 
hem 

 
 

Kårkulla använder 

• Daglig dokumentering 
• Säsongssamtal 
• Genomförandeplan 
• Kvalitetsmätning ur servicetagar- 
• perspektiv 
• Förverkligade flyttförberedelser 
• Positiv riskbedömning 
• Boendeutvärderingar 

Arbete, arbets- 
verksamhet eller 
daglig sysselsättning 
enligt personliga 
behov 

Jag får stöd för att ha ett 
meningsfullt arbete eller 
sysselsättning där jag trivs. 

 
Jag får stöd för att komma 
vidare i min karriär. 

 
Jag får stöd vid förändringar i 
mitt arbete eller i min 
sysselsättning. 

 
 
 
 
 

Personalen 
• Hjälper mig att hitta ett arbete 

eller en sysselsättning som 
passar mig 

• Ger mig stöd för attjag ska klara 
mitt arbete eller min 
sysselsättning 

• Tar reda på vad jag vill göra och 
vad jag tycker att är intressant 

• Erbjuder mig möjligheter att 
pröva på olika arbeten och 
sysselsättningar 

• Stöder mig i att komma 
vidare till ett nytt arbeteeller 
en ny sysselsättning 

 
Personalen hjälper mig 
• I förändringsprocessen 
• Att komma till rätta i mitt 

nya arbete eller min nya 
sysselsättning 

 
Kårkulla använder 

 
• Daglig dokumentering 
• Säsongssamtal 
• Genomförandeplan 
• Kvalitetsmätning ur service-

tagarstrategi 
• Positiv riskbedömning 
• Utvärdering av kvalitetskriterierna 
• För verksamhet som 

främjar delaktighe sysselsättning 
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Beskrivning av mätare: 
 

Daglig dokumentering 

Personalen antecknar hur de har genomfört den servicen som du som servicetagare 
behöver. 
Personalen kan också skriva ner hur du mår och vad som händer i din vardag för att kunna 
stöda dig på rätt sätt. Det finns flera orsaker till att personalen gör anteckningar om dig 
som servicetagare. 
Den finska lagen kräver att personalen skriver ner hur de stöder och hjälper dig i din 
vardag. Du som servicetagare har rätt att läsa de anteckningar som personalen har 
skrivit ner om dig. 

 
 

Säsongssamtal 

Med hjälp av säsongssamtalet berättar du som servicetagare om ditt liv. 
Genom säsongssamtalet tar personalen reda på vad som är bra och vad du önskar ska bli 
bättre. 
I säsongssamtalet planerar du och din kontaktperson hur dina önskningar och mål kan bli 
verklighet. Du och din kontaktperson har säsongssamtal varje år. 

 
 

Genomförandeplan 

I genomförandeplanen står det hurudan hjälp, hurudant stöd och vilken vård du som 
servicetagare önskar och behöver. 
I genomförandeplanen står det också hur och av vem du får hjälp, stöd och vård. 
Du och personalen gör genomförandeplanen tillsammans. 
Som servicetagare bestämmer du vem som ska vara med och göra upp din plan. 

 
 

Kvalitetsmätning ur servicetagarperspektiv 

Kvalitetsmätningar visar hur bra eller dåligt Kårkulla har lyckats i sitt arbete. Det är 
viktigt för Kårkulla att veta hur du upplever servicen. 
Målet är att ta reda på vad du behöver och ge det stöd som du behöver. 
Därför gör Kårkulla varje år en kvalitetsmätning genom att ställa olika frågor om hur 
du upplevt den service du fått. 

 

Utvärdering av kvalitetskriterierna som främjar delaktighet och sysselsättning 

I Finland har vi kvalitetskriterier för verksamhet som främjar delaktighet och 
sysselsättning. Kvalitetskriterierna handlar om hur dagverksamhet eller 
arbetsverksamhet ska ordnas på ett bra sätt. 
I Finland har vi också ett redskap för att följa med hur bra kvalitetskriterierna följs inom 
dagverksamheter och arbetsverksamheter. 
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Kårkulla har lovat att utveckla servicen enligt kvalitetskriterierna. 
Kårkulla använder sig av utvärderingsredskapet för att följa med hur bra Kårkulla 
kunnat ge service enligt kvalitetskriterierna. 
Genom utvärderingen ser Kårkulla också hur vi behöver förbättra servicen inom 
dagverksamheterna ocharbetsverksamheterna. 

 
Riskbedömning ur servicetagarperspektiv 

Inom våra arbetsverksamheter, dagverksamheter och inom våra boenden finns mycket 
som kan påverka hälsa och säkerhet både på ett bra eller ett dåligt sätt. 
Därför är det viktigt att till exempel hålla reda på att lokalerna eller lägenheterna är bra, att 
det finns de hjälpmedel du behöver, att arbetsuppgifterna passar dig, att du får den 
information du behöver och att du får den hjälp du behöver i svåra situationer. 
Inom Kårkulla gör vi riskbedömning på våra enheter varje år för att följa upp hur det ser ut i 
vår verksamhet och för att veta vad vi behöver förbättra. 

 
 

Råden för servicetagare 

Kårkulla samkommun har åtta råd för servicetagare. 
Råden ska följa med att Kårkulla ger god service och att servicetagarna är med och 
bestämmer. Råden ska också komma med förslag till förbättringar i Kårkullas service. 
Det finns råd i Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Kimitoön, Raseborg, Helsingfors och 
Borgå. Varje råd har fem medlemmar och en sekreterare. 
Sekreteraren är en person som jobbar inom Kårkulla. 
Sekreteraren ska känna till Kårkulla bra och hen skriver ner vad rådet diskuterat under 
mötena. 

 
Husmöten och servicetagarmöten på enheterna 

Husmöten hålls på våra boendeenheter. Alla hyresgäster har rätt att delta i mötena. 
På mötena diskuteras gemensamma ärenden som berör vardagen på 
boendeenheten.Hyresgästerna kan komma med förslag till ärenden. 
Enhetschefen har ansvar för att husmöten ordnas. 
På dagverksamheterna och arbetsverksamheterna ordnas också gemensamma möten. 
Alla som deltar i de här verksamheterna har rätt att delta i mötena och komma med förslag 
till ärenden. 
Enhetschefen har ansvar för att möten ordnas. 

 
Delaktighet i rekryteringsprocessen 

Personalen är viktig för dig som servicetagare. 
Kårkulla vill ge dig som servicetagare möjlighet att påverka val av ny personal. 
Personalen kan på förhand tillsammans med dig fundera på vilka kunskaper och 
egenskaper som är viktiga i den nya personalens arbetsuppgifter. 
Enhetschefen kan också ge möjlighet till en eller några servicetagare att vara med i 
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arbetsintervjun och ställa egna frågor. 
 

Uppgifter som sakkunnig 

Du kan som servicetagare få uppgifter som sakkunnig i olika frågor. Dina kunskaper 
kan användas i olika arbetsgrupper. 
Arbetsgrupper behövs för att jobba med material som vi använder inom Kårkulla, till 
exempel kvalitetsmätning ur servicetagarperspektiv, lättläst serviceutbud och inom 
flyttförberedelse. 
Du kan till exempel också vara sakkunnig i fråga om att använda olika dataprogram 
och internet. Då kan du få uppgiften att stöda andra servicetagare i datoranvändning. 

 
Uppgifter som kamratstödjare 

En kamratstödjare delar med sig av sina erfarenheter och stöder andra 
servicetagare.Du kan ha erfarenhet av att till exempel flytta till nytt hem eller av att 
byta arbetsplats. 
Genom att dela med dig av dina erfarenheter och svara på frågor kan du stöda 
andra i samma situation. 

 

Flyttförberedelser 

Du som servicetagare har rätt till stöd då du ska flytta. Inom Kårkulla kan du delta i en 
kurs i flyttförberedelse. 
Du kan delta i kursen tillsammans med andra servicetagare som ska flytta. Du kan 
också välja att gå kursen ensam. På en kurs i flyttförberedelse funderar du tillsammans 
med personalen på hur du vill bo och vilket stöd du behöver i ditt hem. 
På kursen får du träffa servicetagare som redan har flyttat och som kan dela med sig 
av sina erfarenheter. Du kan också göra studiebesök till olika boenden. 

 
Positiv riskbedömning 

Vi vill alla ibland göra sånt som kan innebära en risk. 
En risk kan vara till exempel att du är ovan i trafiken, men ändå vill röra dig på egen hand i 
trafiken. Du som servicetagare har rätt att prova på något nytt även om det innebär risker. 
En positiv riskbedömning är en plan för hur du som servicetagare kan prova på något 
nytt på ett tryggt sätt. Du och personalen diskuterar vad du vill prova på och vad som 
är bra med det du vill prova på. 
Du och personalen talar också om vilka problemen kan vara. 

 

Arbetshälsovård inom arbetsverksamheten 

Du som deltar i arbetsverksamhet har rätt till arbetshälsovård. Arbetshälsovården gör 
arbetshälsogranskningar. Arbetshälsovården följer upp att ditt arbete inte försämrar eller 
skadar din hälsa. 
Om du till exempel får ont i ryggen av ditt arbete kan du behöva få råd och hjälp med 
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att jobba så du inte får ont. 
Varje år följer Kårkulla upp hur arbetshälsovården gått inom arbetsverksamheten. 

 
 

Boendeutvärderingar 

Det är viktigt för Kårkulla att veta om du som servicetagare är nöjd med hur du bor. 
En boendeutvärderare kan besöka din boendeenhet och ställa frågor till dig som är 
servicetagare. Boendeutvärderaren frågar vad som är bra med ditt boende och vad som 
kan bli bättre. 
Efter att boendeutvärdering är gjord, diskuterar boendeutvärderarna med personalen. 
Boendeutvärderaren kommer från intresseföreningen Steg för Steg. 

 
Värd eller värdinna på Kårkullas enheter 

Som servicetagare kan du få uppgiften att vara värd eller värdinna på enheten. 
En värd eller värdinna tar emot gäster, hälsar välkommen, visar runt och berättar om 
enheten. 

 

Hur följer Kårkulla upp handlingsprogrammet? 

Råden för servicetagare diskuterar varje år hur de upplevt att handlingsprogrammet 
förverkligats. Rådens sekreterare antecknar diskussionen i rådens protokoll. 
Kårkullas serviceenheter följer varje år upp hur man på enheten har förverkligat 
handlingsprogrammet. Enhetschefen har ansvar för att uppföljningen blir gjord. 
Samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor följer varje år upp hur handlings- 
programmet förverkligats inom hela Kårkulla. 
Samarbetsorganets uppgift är att stöda, utveckla och följa upp Kårkullas arbete för att 
ge dig som är servicetagare ett gott liv. 
I samarbetsorganet deltar chefen för expert-och utvecklingscentret, utvecklare, ledande 
kurator, ledande psykolog,ledande habiliteringshandledare, verksamhetschefen och 
regioncheferna. 
Chefen för expert- och utvecklingscentret har ansvar för att samarbetsorganet följer 
upp handlingsprogrammet. 


	Varför har Kårkulla en servicetagarstrategi?
	Tre viktiga ord
	Handlingsprogrammet
	Säsongssamtal
	Genomförandeplan
	Kvalitetsmätning ur servicetagarperspektiv
	Utvärdering av kvalitetskriterierna som främjar delaktighet och sysselsättning
	Riskbedömning ur servicetagarperspektiv
	Råden för servicetagare
	Husmöten och servicetagarmöten på enheterna
	Delaktighet i rekryteringsprocessen
	Uppgifter som sakkunnig
	Uppgifter som kamratstödjare
	Flyttförberedelser
	Positiv riskbedömning
	Arbetshälsovård inom arbetsverksamheten
	Boendeutvärderingar
	Värd eller värdinna på Kårkullas enheter
	Hur följer Kårkulla upp handlingsprogrammet?

