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Förord

Du håller i Askersunds kommuns första Plan för Funktionsstöd. Den kommer att vara 
en viktig grundkälla i arbetet med utveckling av stöd och service för de 
funktionsnedsatta i Askersunds Kommun.

Askersunds kommuns Plan för Funktionsstöd har sin grund utifrån FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsvariationer. Den utgår även från 
Askersunds Kommunens strategiska mål och socialnämndens värdegrund. Dessa 
dokument är viktiga att hålla ihop för att verkställande av planen ska bli möjlig. 

Socialnämnden anser att:

”En person med funktionsvariationer är inte en människa med särskilda behov, utan 
en människa med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda 
insatser.”

Planen som du håller i utgår från det tankesättet. 

Det känns bra att en Plan för Funktionsstöd nu antagits, med den visar vi att dessa 
frågor är viktiga i vår kommun.

Siv Ahlstrand 

Ordförande i socialnämnden 
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Bakgrund och syfte
Planen ska vara ett stöd och en vägvisning för kommunens verksamheter vid 
planering och utveckling. Planen omfattar alla personer med funktionsvariationer 
oavsett ålder, könstillhörighet och oavsett omfattning av behov av stöd. Den ska gälla 
2015-2019.

Målsättningar
Nationella mål för funktionshinderpolitiken
Målet med funktionshinderpolitiken är att skapa ett samhälle utan hinder för 
delaktighet och där det finns jämlikhet i levnadsvillkor för människor med 
funktionsvariationer. Insatserna ska bekämpa diskriminering och ge barn, ungdomar 
och vuxna med funktionsvariationer förutsättningar för självständighet och 
självbestämmande. Varje människa ska ha möjlighet att påverka beslut som rör 
henne eller honom.

Målen för funktionshinderpolitiken är:
 En samhällsgemenskap med mångfald som grund
 Att samhället utformas så att människor i alla åldrar blir fullt delaktiga i 

samhällslivet
 Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionsvariationer

För att nå målen för politiken ska det funktionshinderpolitiska arbetet särskilt inriktas 
på:

 Att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 
människor med funktionsvariationer

 Att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med 
funktionsvariationer

 Att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer förutsättningar för 
självständighet och självbestämmande 

Vision
I Askersunds kommun ska personer med funktionsvariationer kunna växa upp, 
arbeta, bo och leva ett fullvärdigt liv. Funktionsvariationer kan bero på tillexempel 
sjukdomar men funktionshindret skapas av samhället. Vårt övergripande mål är 
därför att skapa förutsättningar för alla människor att leva utan funktionshinder.

Vi ska arbeta stödjande för att personer med funktionsvariationer ska kunna 
utvecklas och leva så självständigt som möjligt. Vi ska ge människor möjlighet att ta 
ansvar för sitt liv och förutsättningar att själva avgöra hur deras liv ska levas. Alla har 
rätt att pröva sina vingar och utvecklas i sin egen takt.

Bemötande och respekt för personens egna vilja är centralt. Bemötandet ska ta sin 
utgångspunkt i respekt för den enskildes egna mål och ambitioner.
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Värdegrund
Socialnämnden i Askersunds kommun har antagit en värdegrund för Socialtjänsten i 
Askersunds kommun. För den som bor i Askersund betyder det:

Insatser av god kvalitet
 Alla medarbetare har den kompetens som krävs för att utföra stöd, omsorgs- 

och vårdinsatserna
 Det sker en regelbunden uppföljning och utvärdering av stöd, omsorgs- och 

vårdinsatser
 Handläggningen sker på ett rättssäkert sätt
 Alla medarbetare har ett preventivt förhållningssätt

Ett gott bemötande
 Alla medarbetare är uppmärksamma och visar lyhördhet inför den enskildes 

situation
 Den enskilde får stöd och uppmuntran när det behövs
 Den enskilde bemöts som en unik person med eget socialt sammanhang
 Varje individ ska mötas med artighet och empati
 Alla medarbetare har ett gott bemötande sinsemellan
 Alla medarbetare har i mötet med den enskilde endast brukaren i fokus

Självbestämmande/Integritet
 Den enskilde har ett avgörande inflytande över hur insatserna ska genomföras
 Den enskilde får stöd i att upprätthålla sin självständighet
 Varje individ ska mötas med respekt
 Den enskilde har rätt till att den privata sfären respekteras
 Den kroppsliga integriteten ska respekteras

Delaktighet
 Den enskilde får den information som behövs för att vara delaktig i beslut och 

insatser
 Insatserna anpassas till den enskildes behov och önskemål
 Alla medarbetare är lyhörda och ser till den enskildes unika situation och 

specifika förhållanden
 Insatserna utformas utifrån den enskildes resurser och förmågor
 Sociala och medicinska insatser är väl samordnade och anpassade till hela 

situationen
 De anhöriga ses av personalen som samarbetspartner/resurs
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Känsla av trygghet
 Den enskilde har möjlighet att uttrycka sina åsikter och synpunkter
 Den enskildes behov av trygghet i vardagen tillgodoses
 Känsla av trygghet är en viktig del av välbefinnande
 Pålitlighet och tid för samtal är viktigt
 Insatserna präglas av kontinuitet i förhållande till tid, personal och arbetssätt

Upplevelse av meningsfullhet
 Den enskilde kan se och känna sammanhang och helhet i sitt liv
 Den enskilde får samtala om viktiga livsfrågor när det behövs
 Den enskilde får det stöd som behövs för att kunna leva efter sin kultur, 

livsåskådning och tro

Servicedeklarationer med värdighetsgarantier
Socialnämnden beslutade i november 2018 att anta servicedeklarationer med 
värdighetsgarantier för socialförvaltningen. En värdighetsgaranti beskriver vilken 
service som innevånarna i Askersunds kommun kan förvänta sig när man nyttjar 
kommunens tjänster.

Beslutad av Socialnämnden 2011-02-15
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Barn och unga
Mål

 Barn och unga ses i ett helhetsperspektiv.

Utvecklingsområde
 Rutin och handlingsplan tas fram för att säkerställa att barn som lever med 

föräldrar med funktionsvariationer uppmärksammas.
 Antalet nätverksmöten/samverkansmöten kring barn och unga med särskilda 

behov ökar.
 Kommunens verksamheter samverkar internt och mellan de olika 

förvaltningarna för att se barnen och ungdomarna i ett helhetsperspektiv.
 Tidiga stödinsatser sätts in för att hitta individuella lösningar och motverka 

senare stora behov av stöd. Insatserna ska utgå från familjen och dess behov 
av stöd och grundar sig i samverkan mellan olika aktörer och samordnad 
individuell plan används då det finns behov av det.
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Leva och Bo
Mål

 Alla ska kunna bo på det sätt man önskar och har behov av och med ett 
anpassat stöd för självständighet.

 Individen ses i ett helhetsperspektiv.

  Utvecklingsområden
 Teknisk utveckling och kognitiva hjälpmedel nyttjas optimalt för att underlätta 

för individen och minska behovet av stöd och omsorg.
 Samordnad individuell plan (Sip) används vid samverkan med andra aktörer 

kring personer med komplexa behov.
 Alla ska ha möjlighet att bo på det sätt som de önskar med rätt stöd. Ingen 

person ska få mer hjälp än denne behöver för att inte hämma 
självständigheten.

 Gruppen med unga dementa, både med och utan personkretstillhörighet 
växer. Deras behov av stöd med boende och avlastning i form av 
korttidsvistelse är en fråga som måste följas och kan komma att kräva 
resurser i framtiden.

 Personer med funktionsvaration ska ha möjlighet att delta i samhällslivet och 
kulturaktiviteter på lika villkor som andra i jämförbar ålder.

Sysselsättning
Mål

 Alla deltagare i de biståndsbedömda dagverksamheterna får individuellt 
anpassat stöd och uppmuntras till självständighet.  

 Fler personer ska komma ut på arbetsmarknaden genom arbete eller praktik.

Utvecklingsområden
 Personer med olika typer av funktionsvariationer erbjuds en daglig verksamhet 

som arbetar med att utveckla deltagarna till självständiga individer och som 
arbetar för att deltagarna ska komma närmre arbetsmarknaden.
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Anhörig- och närståendestöd
Mål

 Anhöriga är informerade om det stöd som den enskilde har och delaktiga i 
utformningen då den enskilde önskar det.

 Goda relationer till anhöriga.

Utvecklingsområden
 Behovet av anhörigstöd kartläggs.
 Handlingsplan för uppsökande verksamhet tas fram.
 Habiliteringen och öppenvårdspsykiatrin ansvarar för stöd till anhöriga till 

personer med funktionsvariationer. När detta stöd inte är tillräckligt erbjuder 
kommunen individuellt anpassat stöd till anhöriga.

 Stöd i grupp eller enskilt erbjuds av kommunen till föräldrar med barn och 
unga med funktionsvariationer.

 Kommunen samarbetar med olika brukarorganisationer för att stödja anhöriga.

Kvalitet
Mål

 Personalen har rätt kompetens.
 Arbetet bygger på en evidensbaserad praktik och beprövade metoder.

Utvecklingsområden
 Brukarmedverkan och systematiskt arbete genom uppföljningar genomsyrar 

arbetet.
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