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Lättläst version av 
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• Kårkulla samkommun har gjort upp 

en servicetagarstrategi. 

Strategin hjälper oss på Kårkulla 

att ge dig som 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 stöd i ditt arbete. 
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• Strategin följer Kårkulla samkommuns 
värdegrund. Värdegrund är ett ord som talar om vilka saker någon tycker är 
viktiga. 

• I Kårkullas värdegrund är det viktiga 
att ta vara på människors färdigheter och resurser. Då kan man utveckla 
välbefinnande och ett gott liv. 

• Vi inom Kårkulla anser att de här tre orden är viktiga: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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Med begriplighet menar vi: 
 

• att det är viktigt att förstå och bli förstådd 
• att det är viktigt att bli bra bemött 
• att det är viktigt att få vara trygg. 

 
Med hanterbarhet menar vi: 

 
• att det är viktigt med tydliga överenskommelser 
• att det är viktigt att man gör anpassningar som fungerar för var 

och en 
• att det finns konkret stör för kommunikation. 
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Med meningsfullhet menar vi: 
 

• att du ska få känna delaktighet 
• att du har rätt till självbestämmande 
• att du bemöts jämlikt 
• att du ska kunna ha god hälsa 
• att du ska bemötas med respekt. 

 

• I servicetagarstrategin finns ett 
handlingsprogram. 

 
• I handlingsprogrammet beskriver vi våra 

målsättningar, alltså mål. 
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• Vi beskriver också hur vi gör för att uppnå våra mål  
så att de kan bli verklighet  

 
Grunden till målsättningarna är: 
 

• FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 

 
• nationella kvalitetskriterier för boende och verksamhet som 

främjar delaktighet och sysselsättning. 
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Det här är målen för handlingsprogrammet  
 
Mål för självbestämmande 

- 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 
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Så här gör vi för att nå målen som gäller självbestämmande  

Personalen använder: 
 

• lätt språk 
• bilder 
• stödtecken 
• kroppsspråk 
• annat jag behöver för att förstå. 
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Personalen 
 

• berättar om vilka möjligheter det finns 
• ordnar tillfällen då jag kan bekanta mig 

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

• låter mig pröva på sådant jag är intresserad av. 
 

Personalen 
 

• stöder mig i att välja 
• hjälper mig att förstå hur det kan bli om jag fattar ett 

visst beslut 
• respekterar mina beslut. 
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Målen för självständighet och delaktighet 
 

• jag får stöd för att klara min vardag så 
självständigt som möjligt 

• jag får stöd för att bli en del av min närmiljö. 
 

Jag får till exempel hjälp med: 
 

• att gå till butikerna nära mitt hem 
• att röra mig i området nära mitt hem 
• att delta in sådant som ordnas i området där jag bor 
• att träffa vänner. 
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Jag får stöd för att vara med i samhället. Jag får till exempel 
hjälp med: 
• att förstå nyheterna (till exempel att lyssna på nyheterna 

på lätt svenska) 
• att rösta i olika val 
• att vara med i föreningar. 

 
 

Så jobbar vi för självständighet och delaktighet 
 

Personalen 
• hjälper mig att lära mig det jag behöver för att klara 

vardagen 
• hjälper mig att hitta hjälpmedel som stöder en 

självständig vardag. 
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Personalen 
• stöder mig i att hitta och delta 

i aktiviteter i området där jag bor 
• stöder mig i att delta och påverka 

i samhället. Jag kan till exempel vara med 
i politiken, i kyrkan eller i intresseföreningen Steg för steg. 

 
 

Det här är målen som gäller hälsa och välmående 
• Jag får information om min egen hälsa. 
• Jag får stöd för att hålla mig frisk, både fysiskt och psykiskt. 
• Jag får stöd för att välja sådant som är hälsosamt för mig. 
• Jag får stöd så att jag kan ha goda relationer till människor i min 

omgivning. 
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Så här kan målen för hälsa och välmående bli verklighet 

Personalen 
 

• hjälper mig att få information om min egen hälsa 
• stöder mig att hitta motionsformer som jag trivs med 
• stöder mig så att jag kan äta gott och hälsosamt 
• hjälper mig att hitta en dygnsrytm jag mår bra av. 



[Skriv här] 
 
 
 
 
 
 
 

Personalen stöder mig 
• i relationer till min familj 
• i vänskapsrelationer 
• i parrelationer 
• i relationer till andra viktiga människor i mitt liv. 
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Målen för sociala roller 
 

Jag får stöd i att veta hur jag ska vara i olika sociala roller 
 

Exempel på sociala roller: 
• ordförande på ett möte eller i en förening 
• deltagare i ett möte 
• kund i butiken 
• son eller dotter hos föräldrarna 
• vän till sina vänner 
• värd eller värdinna när det kommer gäster på besök 

 
Jag har möjlighet att ha sociala roller där jag 
känner mig viktig och nödvändig.
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Så kan olika sociala roller bli verklighet 

Personalen 
• hjälper mig att hitta olika sociala roller 
• stöder mig i att ha olika sociala roller 
• jobbar med att skapa sociala roller 

där jag känner mig viktig och nödvändig. 
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Målen som gäller säkerhet och trygghet 
 
 Jag bemöts respektfullt. Det betyder att människor visar 

mig hänsyn och att jag behandlas väl. 
 Jag får stöd i mitt liv och i 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, i mitt arbete eller med 
min dagliga sysselsättning. 

 

Så kan säkerhet och trygghet bli verklighet 
 
Personalen 
 
- bemöter mig med respekt 
- jobbar för att också andra människor 
- i min omgivning ska bemöta mig med respekt 
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Personalen 
• ger mig information om händelser i min vardag 

• diskuterar med mig hur jag kan göra om något 
oväntat händer 

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

 

Personalen 
förklarar för mig vem jag kan prata med om jag inte trivs (med vad?) 
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Målen för boende enligt personliga behov 

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

• Jag får stöd i att bo mera självständigt 

• Jag får stöd vid förändringar som gäller hur jag bor. 
 
 

Så kan jag få bo som jag vill och med det stöd jag 
behöver 
 
Personalen 

• formar boendestödet så det passar mig. Personalen beaktar 
det jag är bra på och vilka saker jag behöver hjälp med. 
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Personalen 

• hjälper mig att utveckla färdigheter för att bli mera 
självständig 

• jobbar med att hitta hjälpmedel som gör mig 
mera självständig. 

 
 

Personalen 

• stöder mig när jag behöver en nytt hem 

• hjälper mig med flytten och ser till att jag lär mig och får 
allt att fungera i mitt nya hem. 
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Mål som gäller arbete, arbetsverksamhet eller daglig 
sysselsättning som passar mig 

• 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 när något förändras i mitt arbete eller 

i min sysselsättning.  
Så kan målen som gäller arbete, arbetsverksamhet eller daglig 
sysselsättning som passar mig bli verklighet 
 

Personalen 
• hjälper mig att hitta ett arbete eller en 

sysselsättning som passar mig 
• ger mig stöd för att jag ska klara mitt arbete eller en 

sysselsättning som passar mig. 
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Personalen 

• 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 arbete eller en ny 
sysselsättning. 

 
 

Personalen hjälper mig 

• att klara av förändringar 
• att klara av och trivas med mitt nya arbete eller min nya 

sysselsättning. 
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