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Inledning 

Hösten 2008 gav Kommunfullmäktige Vuxenberedningen i uppdrag att ta fram en ny plan för 
funktionshindersområdet. En plan för handikappomsorgen antogs i oktober 2003 för 
planperioden 2004-2008.  

Denna plan använder ”funktionshindersområdet” som begrepp.  Socialstyrelsen, Länsstyrelser 
och landsting använder detta begrepp för att beskriva insatsområdet som berör olika former av 
funktionshinder. Funktionshinder avser förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i 
samhällslivet på samma sätt som andra. Funktionshinder uppstår i mötet mellan människor 
med funktionsnedsättning och omgivningen.  

Planen bygger på gällande lagstiftning och nationella och internationella antagna 
utgångspunkter. Syftet med planen är att utforma visioner, mål och strategier för kommunens 
stöd till personer inom funktionshindersområdet. Planen ska under perioden 2010-2014, 
genom systematiskt åtgärdsarbete, säkerställa att personer med funktionsnedsättning har en 
likvärdig plats i samhället. Beslut som fattas under perioden ska följa planens intentioner och 
konkretiseras i  
verksamhetsplan/budget. 

År 2003 antog FN (Förenta Nationerna) 22 standardregler vars målsättning är att personer 
med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i 
samhället och kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Sveriges riksdag har ställt sig bakom 
reglerna. Riksdagen har även ställt sig bakom FN:s internationella konvention (gäller från 
2009) om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Plan för 
funktionshindersområdet redovisar 9 fokusområden som anses särskilt viktiga för Götene 
kommun under kommande år.  

Genomförande och uppföljning 

Fortbildning av handikappomsorgens personal om planens innehåll. 
Kommunen ska fortlöpande ge förtroendevalda och tjänstemän kunskap om bemötande av 
människor med funktionsnedsättning kommunens plan för funktionshindersområdet olika 
funktionsnedsättningar och gällande lagstiftning med tillhörande regelverk. 
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Uppföljning 
En enkät ska skickas ut till kommunens verksamheter om tillgänglighet i kommunens lokaler. 
Vuxenberedningen tar initiativ till att en årlig uppföljning av planen sker. Uppföljningen ska 
främst innehålla en redovisning om och på vilket sätt de föreslagna åtgärderna i planen har 
genomförts under året. Om åtgärden ej blivit utförd ska detta motiveras. Uppföljningen ska 
redovisas i kommunstyrelsen och sedan arbetas in som en naturlig del av årsredovisningen 
som presenteras i kommunfullmäktige. Efter halva planperioden skall revidering av planen 
ske. Kontakt tas då med medborgarna, RFF och aktuella enheter. 

Värdegrund 

Bo i Götene – lev i världen är Götene kommuns vision. Den ger uttryck för viljan att skapa 
goda miljöer för boende och arbete samtidigt som den pekar på vikten av att utveckla fysiska, 
kulturella och virtuella förbindelser med omvärlden. Ett centralt begrepp som skall omfattas 
av alla i kommunen är medskaparanda, som handlar om medborgardeltagande och 
engagemang. Genom att ständigt vara öppen, lyssnande, lärande och villig att förändra skapas 
en organisation som säkerställer den lokala demokratin och tillgodoser medborgarnas behov 
av kommunal service. 

Följande värderingar kännetecknar Götene kommun: 
• Kreativitet
• Öppenhet
• Tydlighet

Ledstjärnor 

Vad alla som arbetar inom Götene kommun förväntas utgå ifrån: 
• Alla utgår från att varje individ vill leva ett aktivt och oberoende liv.
• Alla möter personer med funktionsnedsättning som individer utifrån deras

önskemål och behov.
• Alla möter personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga/närstående

med respekt och värdighet.
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• Alla lyssnar och tänker sig in i den enskildes och de anhörigas/närståendes
situation.

• Alla ser anhörigas/närståendes kunskaper om den enskilde som en tillgång och
visar uppskattning för dessa.

• Alla anpassar informationen efter behov och förutsättningar att ta del av den.

Vad personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga/närstående kan förvänta sig:  
• Alla ska känna sig trygga och nöjda med det stöd som ges.
• Alla ska ha ett avgörande inflytande över de insatser som planeras och som man

får.
• Alla ska få en god vård och omsorg oberoende av var man bor.
• Alla ska känna att det stöd och den vård man får tar hänsyn till hela

livssituationen.
• Alla som har beviljats en insats ska få vägledning inför valet av stöd.
• Alla som är anhöriga/närstående skall känna att de får det stöd som de behöver.
• Alla ska veta vart man vänder sig om man inte är nöjd med det stöd och den

hjälp som man erbjuds eller får.

Nulägesbeskrivning  

Stöd, service och omvårdnad    
Totalt har 105 personer år 2009 insatser enligt LSS. Det innefattade drygt 180 olika insatser. 
Cirka 25 personer hade insatser enligt Sol. Verksamheten kostade totalt knappt 50 mkr 2008. 
Huvuddelen av kostnaderna gällde boende och personlig assistans. Kostnadsökningen har 
varit störst inom området personlig assistans.  

Personal och kompetens 
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns 144 personer som är 
tillsvidareanställda inklusive månadsavlönade vikarier. 86 % har vård/omsorgsutbildning på 
gymnasienivå och drygt 10 % har högskoleutbildning. Medelåldern är 45 år och 44 % arbetar 
heltid och 56 % deltid. Kompetensutvecklingen inriktas mot kunskap om nya diagnosgrupper, 
psykiatri, autism och nya arbetsmetoder.        
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Avlösarservice 
Föräldrar med barn, som har stora funktionsnedsättningar, har ofta behov av hjälp med 
avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. 
Ett mindre antal familjer använder denna avlösarservice inom Götene kommun. 

Barnomsorg och utbildning 
Barn, ungdomar och vuxna i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning ska ha 
samma möjlighet till utveckling. Alla ska ges stöd att utveckla sina unika anlag och 
möjligheter för att kunna ta ansvar för sig själva och sin omgivning. Undervisningen skall 
vara inkluderande och anpassas till varje barns, elevs och vuxens förutsättningar och förmåga. 
Barns/elevers funktionshinder kan inte förstås isolerat som en egenskap hos barnet/eleven, 
utan skall betraktas i relation till kamraters och vuxnas bemötande och hela den miljö som 
barnet/eleven vistas i, under förskola, skolan och inom skolbarnsomsorgen. Detta ställer krav 
på genomtänkta strategier för organisation, undervisning, resurser och personalens 
kompetens. Särskilt stöd kan ges till barn och unga under vissa perioder eller under hela 
förskole – och skoltiden. Begreppet barn/elever i behov av särskilt stöd syftar inte direkt på 
någon bestämd avgränsad grupp barn/elever med vissa definierade egenskaper utan anger mer 
att vissa barn/elever tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av mer stöd än andra. I vilken form 
stödet ges, kan se olika ut, utifrån den enskildes behov. Ex på stödinsatser kan vara; särskild 
undervisningsgrupp, vuxenstöd, kompensatoriska hjälpmedel, alternativ skolform. Skolors 
skyldighet att ge särskilt stöd är nära förbundet med kravet på att utbildningen ska vara 
likvärdig, det vill säga att alla elever ska ges möjligheter att nå de uppställda kunskapsmålen.   

Boende/boendestöd 
I dagsläget finns huvudsakligen traditionella gruppbostäder med 18 platser, där medelåldern 
på de boende är relativt hög. Dessutom finns ett gruppboende med specialinriktning mot 
autism. Ett flertal unga personer kommer under de närmaste åren att vilja flytta hemifrån och 
därför har beslut fattats 2009 om att skapa ett boende med fem platser för unga vuxna.  

Dagverksamhet/sysselsättning 
Olika former av sysselsättning finns t ex dagverksamhet, studier, arbetsträning och skyddat 
arbete. Totalt deltar cirka 35 personer i dagverksamhet/sysselsättning.  Cirka 25 personer har 
sin dagliga sysselsättning på Linden, Pellagården och Café Helena. Några personer har extern 
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placering inom privat eller ideell sektor. Dessutom finns ett antal som arbetar med 
Trädgårdstjänst.  

 
Kontaktperson 
En kontaktperson ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner. 
Kontaktpersonen ska verka för en aktiv fritid, bryta isolering, hjälpa den vuxne i vuxenrollen 
och ge råd i olika frågor. Cirka 30 personer har en kontaktperson.  

 
Korttidsvistelse 
Korttidshemmet erbjuder avlastning för föräldrar och miljöombyte och stimulans för barnen. 
Totalt har cirka 25 barn planerad korttidsvistelse på Korttidshemmet, dit de kommer på 
kvällar, helger och lov. Frekvensen varierar beroende på behovet.  
 

Korttidstillsyn  
Korttidstillsyn/fritidshem har verksamhet för barn över 12 år efter skoltid och på lov. Totalt 
får cirka 20 personer korttidstillsyn.  
 

Ledsagarservice 
Ledsagning har som syfte att bryta den isolering som ofta är följden av omfattande 
funktionsnedsättningar. Insatsen ska anpassas efter individuella behov. Cirka 40 personer får 
stöd i form av ledsagarservice.  
 
Personlig assistans 
Personlig assistans är ett individuellt utformat stöd, som ges i olika situationer av ett begränsat 
antal personer knutna till den person som beviljas assistans. Den som får assistans ska ha ett 
mycket stort inflytande över vem eller vilka som ska ge den personliga assistansen, när den 
ska lämnas och vem som ska ha arbetsgivaransvaret. Cirka 20 personer har insatsen personlig 
assistans, huvuddelen har insatsen enligt LASS. Insatsen varierar mellan knappt 10 timmar 
per vecka till dubbel assistans dygnet runt. Totalt arbetar 64 personer som personlig assistent.  

 
Psykiatri 
Psykiatriverksamheten har, under 2009, lokalmässigt samordnats på Vikingagatan. Här finns 
stödgruppen, Druvans dagverksamhet, och ett boende med fyra lägenheter samt en 
akutlägenhet. Druvan är en dagverksamhet vars målsättning är att erbjuda personer med 
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psykiska funktionshinder en naturlig träffpunkt i en trygg miljö. Här arbetar tre handledare 
som tillsammans med besökarna/brukarna formar innehållet i verksamheten. Cirka 50 
personer får stöd i sina egna lägenheter. På Druvan finns en daglig verksamhet som besöks av 
cirka 15-20 personer.   

Särvux 
Särvux är kommunens särskilda utbildning för vuxna med utvecklingsstörning. De vuxna 
skall ges stöd och stimulans i sitt lärande och få utveckla sin kompetens för att stärka sin 
ställning i arbetslivet och i samhället, samt främja den personliga utvecklingen. Särvux ingår i 
Kunskapscenters ansvarsområde. För närvarande sker samverkan med särvux i Lidköping. 
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Snabbfakta om insatser för personer med funktionsnedsättning 
(Götene kommun 2008) 
 
Kostnadsfördelning  Mkr  Andel 
Personlig assistans  8,1  17 % 
Boende LSS                      16,8  35 % 
Daglig verksamhet  4,4    9 % 
Korttidshem/tillsyn  5,6  12 % 
Psykiatri   5,4  11 % 
Övriga insatser  1,7    4 % 
Gemensamt o övergripande                     5,9  12 % 

 
Summa                   47,9  100% 
  
Stödformer SoL   Antal  
Ordinärt boende                         19  
Särskilt boende                           3  
  
Stödformer LSS  Antal  
Daglig verksamhet     35  
Boende vuxna     24  
Personlig assistans LSS         4  
Personlig assistans LASS     13  
Ledsagning      37  
Kontaktperson     28  
Avlösarservice                            5  
Korttidsvistelse     22  
Korttidstillsyn     19  
Hälso- och sjukvård       8  

 
Gruppboende LSS  Antal  Tkr/plats 
Gruppboende/stödboende    20                      556     
Gruppboende specialinriktning     5                        1 130     
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Personal                     Antal  
Årsarbetare                       125  
Tillsvidareanställda                      144  
Totalt anställda                      148  
Heltid    44 %  
Deltid    56 %  
Sjukfrånvaro      8,8 %  
Personalomsättning   10,4 %  
Högskoleutbildade     6,6 %  
Omvårdnadsprogram/motsvarande  86 %  
 
Planer, undersökningar, kvalitetskriterier och nyckeltal som berör  
verksamheten 
 
Nationella kvalitetskriterier och nyckeltal 
Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med Socialstyrelsen utvecklat nationella  
kvalitetskriterier och nyckeltal. De redovisas årligen och underlättar jämförelser mellan 
kommuner och olika verksamheter. 
 

Kommunala brukarundersökningar 
Från och med 2008 genomförs brukarundersökningar i kommunens verksamheter som ger 
stöd till personer med funktionsnedsättningar. Även en intern kvalitetsgranskning görs 
årligen. Undersökningarna ska användas för utveckling och förbättringar inom områden där 
kvaliteten bedömts som mindre god.   
 

Nuvarande plan gällande handikappomsorgen 
Socialnämnden beslutade under 2006 om en Kvalitetsplan för handikappomsorgen. Den 
innehåller en gemensam värdegrund, kvalitetsmål, kriterier för delar av verksamheten, krav på 
innehåll i verksamhetsplaner samt olika nyckeltal.  
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Fokusområden 
 
Utgångspunkten är att anpassa FN:s 22 standardregler till Götene kommuns planering. Det är 
angeläget att alla förvaltningar lyfter fram och på ett naturligt sätt arbetar med att tillförsäkra 
människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet. 
 

Fokusområde 1: Ökad medvetenhet  
I ”bemötande” ligger hela värdegrunden kring alla människors lika värde oavsett fysiska eller 
psykiska förutsättningar, hudfärg, religion, kön, ålder etc. Arbetet med attitydförändring har 
högsta prioritet. Kommunen ska aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med 
funktionsnedsättning, deras rättigheter, behov och möjligheter.  
 

Mål 
1.1 Handikapperspektivet ska genomsyra alla kommunala verksamheter. 
 

1.2 Kunskapen om funktionsnedsättning ska öka hos personal och förtroendevalda. 

 

1.3 Kommunen ska bidra till att öka kunskapen om funktionsnedsättning och  
handikapp bland kommuninnevånare, näringsliv med flera. 

 

1.4 Handikapporganisationernas kunskaper ska tas tillvara. 

 

Fokusområde 2: Medicinsk vård och behandling samt rehabilitering 
Kommunen ska bedriva en hälso- och sjukvård, som uppfyller kraven på en god vård. 
Kommunens ansvar gäller personer som bor i bostad med särskild service eller som vistas i 
dagverksamhet samt för personer med hemsjukvård. I ansvaret ingår habilitering, 
rehabilitering och hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning så att de ska kunna 
uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga. En viktig del av 
arbetet gäller samverkan med primärvård och länssjukvård. 
 

Mål  
2.1 Personal inom kommunens verksamhet ska ha adekvat utbildning och  

kompetens för att kunna upptäcka skador och sjukdomar samt ge en god och  
säker vård. 
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2.2 Kommunen ska aktivt verka för att personer med funktionsnedsättning får  
tillgång till den specialistkompetens som de behöver t ex läkare, psykiater samt 
specialister inom habilitering och rehabilitering. 

 

Fokusområde 3: Stöd och service 
Kommunen ska garantera utvecklingen av och tillgången till stöd och service, inklusive 
sådana hjälpmedel som bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan bli mer 
oberoende i det dagliga livet och utöva sina rättigheter. 
 

Mål  
3.1 Uppsökande verksamhet ska bedrivas för att informera om rättigheter, inventera 

behov och samverka med handikapporganisationer och olika samhällsinstanser. 
 

3.2 Individuellt anpassat stöd och service ska erbjudas enligt gällande lag till 
personer som har sådana behov. 

 

3.3 Insatserna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska 

utvecklas kontinuerligt. Insatserna ska leda till ett oberoende i det dagliga livet 
och ge förutsättningar för delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. 

 

3.4 Sysselsättning ska kunna erbjudas för alla åldrar. 

 

3.5 Kommunen ska underlätta för människor med funktionsnedsättning att ha eget 

boende. 
 

3.6 Stödet i boendet ska så långt som möjligt vara individuellt utformat och inte 

utgå från kollektiva lösningar. 
 

3.7 De enskilda personerna ska ha ett inflytande över hur stöd- och serviceinsatserna 

utformas. 
 

3.8 Samverkan ska utvecklas mellan framförallt skolan, individ- och 

familjeomsorgen och handikappomsorgen. 
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Fokusområde 4: Tillgänglighet 
En god tillgänglighet innebär att kunna ta sig fram i alla miljöer, att trafik, kommunikationer 
och transporter fungerar för alla. Människor ska oberoende av funktionsnedsättning kunna 
delta i samhället och leva som andra. Planering och utformning av nya miljöer, byggnader, 
produkter och tjänster ska utgå från att människor är olika. Befintliga miljöer ska 
kontinuerligt förbättras avseende tillgänglighet och användbarhet för alla. Kommunen ska 
göra den fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar 
människor har. Kommunen ska också se till att personer med funktionsnedsättning får tillgång 
till information och möjligheter till kommunikation.  
 

Mål  
4.1 Kommunens lokaler ska vara tillgängliga för människor med funktionshinder,  

såväl i egna fastigheter som i hyrda.  
 

4.2 Gator och trottoarer ska anpassas för att uppnå högre tillgänglighet. Trottoarer 
ska ha tillräcklig bredd. 

 

4.3 Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken görs tillgänglig. 

 

4.4 Kommunen ska som arbetsgivare anpassa miljön och tillhandahålla utrustning 

som förebygger funktionsnedsättningar och möjliggör för människor med 
funktionsnedsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. 

 

4.5 Kommunens information ska vara tydlig och begriplig samt vara anpassad efter 

olika mål gruppers behov att tillgodogöra sig information. 
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Fokusområde 5: Arbete  
Arbete innebär inte bara att kunna försörja sig utan är också viktigt för att ge människor ett 
meningsfullt liv i möte med andra. Även genom andra aktiviteter än reguljärt arbete kan man 
känna gemenskap och uppleva tillvaron meningsfull. Kommunen ska verka för att 
förutsättningar skapas för människor med funktionsnedsättning att utnyttja sina mänskliga 
rättigheter inklusive rätten till arbete.  

Mål  
5.1 Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller möjligheterna för människor 

med funktionsnedsättning att få eller kunna behålla arbete. 

5.2 Kommunen ska verka för att erfarenheter av egen funktionsnedsättning blir en 

merit vid anställning med arbetsuppgifter som har anknytning till 
handikappområdet.  

5.3 Kommunen ska verka för ett bättre tillvaratagande av den resurs som människor 

med funktionsnedsättning utgör.  

5.4 Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till meningsfull 

sysselsättning bland annat genom utveckling av daglig verksamhet, vilken ska 
leda till verksamheter av mer jobbliknande karaktär.  

Fokusområde 6: Ekonomisk och social trygghet 
Kommunen är ansvarig för att människor med funktionsnedsättning har social trygghet och 
tillräckliga inkomster.  

Mål  
6.1 Kommunen ska medverka till att personer med funktionsnedsättning får sin 

försörjning tryggad genom arbete eller ekonomiska stödinsatser från samhället. 

6.2 Kommunen ska verka för att personer med livslånga funktionshinder inte får 

betydande mer kostnader på grund av detta, exempelvis då avgifter och taxor 
fastställs. 
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Fokusområde 7: Familjeliv och personlig integritet 
Kommunen ska främja möjligheten för barn och familjer med funktionsnedsättning att leva 
och utveckla ett långsiktigt familjeliv. Alla har rätt till personlig integritet och ingen ska 
diskrimineras när de gäller sexuella relationer, äktenskap och föräldraskap. 

Mål  

7.1 Kommunen ska ge stöd och service till familjer med barn som har     
funktionsnedsättning så att de kan leva och utveckla ett långsiktigt familjeliv. 

7.2 Kommunen ska genom råd och upplysning stödja personer med funktionsnedsättning  
            så att de ges rätt till personlig integritet, rätten till en privat sfär.

7.3 Kommunen ska samverka med anhöriga/närstående under hela livet. 

Fokusområde 8: Kultur, rekreation och idrott 
Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i kulturlivet på lika villkor som andra, 
både som deltagare och utövare. Kommunen ska vidta åtgärder för att tillförsäkra människor 
med funktionsnedsättning samma möjligheter till rekreation och idrott som andra.  

Mål  
8.1 Kommunen ska verka för att aktiviteter som ingår i det ordinarie kulturutbudet, 

anpassas för människor med funktionsnedsättning. 

8.2 Kommunen ska verka för att människor med funktionsnedsättning kan delta i 

idrotts- och föreningsliv samt utnyttja idrotts- och rekreationsanläggningar av 
olika slag. 

8.3 Kommunen ska verka för att ledsagarservice, syn- och hörseltolkning kan 

erbjudas vid kulturella arrangemang liksom vid idrotts- och 
rekreationsarrangemang. 

8.4 Kommunens föreningsstöd ska uppmuntra föreningar som arbetar med personer 

med funktionsnedsättningar. 
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Fokusområde 9: Religion 
Kommunen ska uppmuntra åtgärder som syftar till att skapa jämlika möjligheter för 
människor med funktionsnedsättning att utöva sin religion.  

Mål  
9.1 Kommun ska verka för att kyrkorum och begravningsplatser är tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning. 

Övriga standardregler 
För följande standardregler har planen inga uttalade fokusområden eller mål: 

Ekonomisk politik 

Forskning och kunskap 

Handikapporganisationer 

Internationellt samarbete 

Lagstiftning 

Nationell granskning och utvärdering 

Policy och planering 

Samordning 

Tekniskt och ekonomiskt samarbete 

Utbildning 
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Omvärldsaspekter 
 
FN:s standardregler 
År 2003 antog FN (Förenta Nationerna) 22 standardregler vars målsättning är att personer 
med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i 
samhället och kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Sveriges riksdag har ställt sig bakom 
reglerna. Riksdagen har även ställt sig bakom FN:s internationella konvention (gäller från 
2009) om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 
Nationell handlingsplan för handikappolitiken 
Utgångspunkten för svensk politik är principen om alla människors lika värde och lika rätt. 
Staten, kommunerna och landstingen har tillsammans ansvar för att personer med 
funktionsnedsättning ska ha en god hälsa samt ekonomisk och social trygghet. I ansvaret ingår 
även att stärka den enskilde individens möjligheter till ett självständigt och oberoende liv. 
 
De nationella målen är: 
• En samhällsgemenskap med mångfald som grund. 
• Att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar 

blir fullt del aktiga i samhällslivet. 
• Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med 

funktionsnedsättning. 
 
Tre områden är särskilt viktiga: 
• Att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 

människor med funktionsnedsättning. 
• Att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med 

funktionsnedsättning. 
• Att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för 

självständighet och självbestämmande. 

 
Salamancadeklarationen 
Salamancadeklarationen är framtagen av Unesco och bygger på FN: s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna och FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för 
människorna med funktionsnedsättning. Den sätter barn/elev i behov av särskilt stöd i fokus 
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och betonar alla barns/elevers grundläggande rätt till undervisning utifrån sina behov, med 
inkludering som princip. Den framhåller vidare betydelsen av att ha ett långsiktigt perspektiv i 
elevhälsoarbetet, vilket gynnar både individer och samhället. 

 
Funktionshinderperspektiv 
För att på ett bra sätt kunna analysera och identifiera brister och behov behövs analyser som 
genomsyras av ett funktionshinderperspektiv. Det innebär att se individuella insatser som ett 
komplement när generella inte räcker till. På så sätt blir det lättare att identifiera vilken 
kunskap och vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen med att underlätta och stödja 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Viktiga frågor att uppmärksamma är att: 
• planering och utformning av nya miljöer, produkter och tjänster ska utgå från att 

människor är olika. 
• befintliga miljöer ska kontinuerligt förbättras avseende tillgänglighet och 

användbarhet för alla. 
• självbestämmande och ökat inflytande i beslutsprocessen för personer med 

funktionsnedsättning ska genomsyra det stöd och den service som samhället 
erbjuder. 

 

Kommunernas insatser 

Vanligaste insatsen för vuxna är bostad med särskild service och daglig verksamhet. För barn 
är vanligaste insatsen korttidsvistelse. Den insats som ökar mest är korttidstillsyn i anslutning 
till skoldagen för barn över 12 år. Det är stor brist på bostäder för personer med 
funktionsnedsättning. Socialstyrelsen påpekar att personer som behöver bostad med särskild 
service ofta är hänvisade till boenden med höga hyror, vilket skapar en svår ekonomisk 
situation för dessa personer. 
 
Skolors skyldighet att ge särskilt stöd är nära förbundet med kravet på att utbildningen ska 
vara likvärdig, det vill säga att alla elever ska ges möjligheter att nå de uppställda 
kunskapsmålen. För att uppfylla kraven på en likvärdig utbildning krävs att hänsyn tas till 
elevens olika förutsättningar och behov. Om det genom uppgifter från skolans personal, en 
elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att en elev har behov av 
särskilda stödinsatser, skall rektor se till att behovet utreds.  
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Bestämmelserna trädde i kraft i juni 2006. Ett förslag till ny skollag finns framtagen och är 
planerad att träda i kraft 1 juli 2011. I förslaget framkommer att särskolan ska vara 
förbehållen elever med utvecklingsstörning, samt dem med begåvningsmässigt 
funktionshinder på grund av hjärnskada. Elever med autism som inte bedöms ha en 
utvecklingstörning skall få sin utbildning i grundskolan.  

Andelen av alla elever i den obligatoriska skolan som är mottagna i särskolan har ökat sedan 
1990-talet, visar en rapport från Skolverket. Ökningen gäller främst grundsärskolan. 
Skolverkets lägesbedömning 2007 presenterar siffror som visar att det också skett en ökning 
det senaste året. Det är dock en betydande variation mellan kommuner, andelen varierar 
mellan noll och nära fem procent. I rapporten anges en rad orsaker till ökningen, en sådan 
orsak är att en del kommuner gör ”generösa” bedömningar när det gäller diagnoser inom 
autismspektrat. Allt fler unga går i gymnasiesärskola och allt fler unga fortsätter att få 
aktivitetsersättning efter att de har fått det under förlängd skolgång. Samtidigt har antalet unga 
i daglig verksamhet ökat. Det är få personer som går från daglig verksamhet till lönearbete, 
med eller utan subvention. Antalet personer som beviljas personlig assistans har stadigt ökat 
och samtidigt har även kostnaderna ökat. 

Lag om stöd och service till funktionshindrade, LSS 
Regeringen lämnade våren 2010 en proposition till riksdagen med förslag om att stärka 
kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och verksamhet enligt LSS. Andra viktiga 
delar i förslagen är att barnperspektivet i LSS stärks och att 35 miljoner kronor per år i tre år 
avsätts till försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Det föreslås även ändringar i LSS som avser kommunernas ansvar. 
Bland annat föreslås att när en kommunal insats enligt LSS beviljas ska den enskilde erbjudas 
en individuell plan med planerade och beslutade insatser. Det finns även förslag gällande 
personlig assistans, ledsagning och boendestöd. De föreslagna lagförslagen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2011. 

Lagen om Valfrihetssystem, LOV 
Allt fler kommuner konkurrensutsätter verksamhet enligt LSS, genom upphandling av 
insatser, i syfte att öka valfriheten. Även den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) ger ökade 
möjlighet för kommuner som vill öka valfriheten beträffande insatser enligt LSS.  
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Här finns flera risker att beakta t ex om möjligheten för personer att göra egna val med eller 
utan företrädare, om möjligheten att upprätthålla kontinuitet i insatserna och om den enskildes 
rätt till inflytande och självbestämmande. 
 

Sysselsättning för personer med funktionshinder 
En viktig fråga för alla kommuner handlar om sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättningar. Arbetslösheten bland dessa personer är fortfarande hög. Möjligheten 
att få arbete inom Samhall är begränsad i förhållande till behoven. Problemen blir troligen än 
större beroende på den, just nu rådande, ekonomiska lågkonjunkturen.  
 

Begrepp och förkortningar 
Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 
En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av en sjukdom eller annat tillstånd eller till följd 
av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara både 
bestående eller övergående. 
 
Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 
relation till omgivningen. En person med en funktionsnedsättning kan till exempel ha 
svårigheter att klara sig själv i vardagen, men också i arbetslivet, sociala relationer, fritids- 
och kulturaktiviteter, utbildning och demokratiska processer. Svårigheterna beror oftast på 
bristande tillgänglighet i omgivningen. 
 

LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LASS Lag (1993:389) om assistansersättning 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 

 

Personkretsar 
I LSS anges vilka personer som har rättigheter enligt lagen beroende på om man tillhör  
personkretsen eller inte: 
 
Personkrets 1 Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd. 
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Personkrets 2  Personer med betydande och bestående begåvnings- 
mässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

Personkrets 3 Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om 
de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller 
service. I statistiska sammanhang görs ofta en uppdelning av 
personkrets 3. Då avser   
3 a: Personer med fysiska funktionshinder  
3 b: Personer med psykiska funktionshinder   
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