
VERKSAMHETSPLAN 2023 – 2024

LSS, personkrets 1 och SoL,  - ÖKAD DELAKTIGHET OCH HÖJD KVALITET I DET STÖD SOM ERBJUDS
Vi vill att LSS-lagstiftningen ska värnas och förstärkas istället för att urholkas

● Arbeta för utbildningsinsatser för att öka kunskap om autism hos beställare och utförare
verksamma under LSS & SoL

● Arbeta för att öka användandet av Individuell Plan i länet till 30% under en 3 årsperiod
● Arbeta för att, personer som ej längre har rätt till insatsen daglig verksamhet pga hög ålder,

erbjuds annan form av sysselsättning inom ramen för LSS

● Öka vår medverkan i  Samverkan enligt LSS §15:7 i länets kommuner genom ombud
● Samverka med Unik Försäkring kring gruppkyddsförsäkring som kan erbjudas våra

medlemmar

Hälso- och sjukvård - JÄMLIK OCH TILLGÄNGLIG VÅRD
Vi vill säkerställa en jämlik och tillgänglig vård för personer med autism anpassad utefter deras behov

● Arbeta för förståelse och användning av kognitivt stöd och anpassad kommunikation inom
primärvården

● Uppmärksamma förekomsten av samsjuklighet vid autism, både inom psykiatri och somatik i
Regionen

● Uppmärksamma vårdgivare och vårdtagare på de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid
ADHD och Autism

● Driva på arbetet för en sammanhållen vårdkedja för barn och unga med autism i Regionen.
● Att stöd och hjälp erbjuds i direkt anslutning till utredning

Skola/Utbildning - ÖKAD KOMPETENS OCH RESURSER
Vi vill säkerställa att alla med autism ska få det stöd de behöver för att klara sin skolgång

● Arbeta för ökad autismspecifik kompetens hos skolpersonal, huvudmän och beslutsfattare
● Erbjuda föreningen som samverkanspart till huvudmän och rektorer, gällande arbetet med en

universellt utformad skolmiljö,

Arbetsmarknad - TILLGÄNGLIG ARBETSMARKNAD MED FLER I ANSTÄLLNING
Vi vill att arbetsmarknaden blir mer tillgänglig och att fler med autism får möjlighet till anställning

● Etablera samarbete med samordningsförbund i länet (FINSAM) för att uppmärksamma vår
målgrupp och verka för att öka möjligheter till anställning och kontinuerligt stöd

● Att SIUS-konsulenter på Arbetsförmedlingen har grundläggande kunskap om kognitivt stöd
när det gäller bemötande och kommunikation för arbetssökande med autism.



Fritid – VERKA FÖR EN MENINGSFULL FRITID
Vi vill bidra till att skapa ett positivt sammanhang som är roligt, utvecklande och får en att må bra.

● Etablera samarbete med ett studieförbund i länet
● Erbjuda våra medlemmar lokala mötesplatser på 4 geografiskt spridda områden i länet
● Samverka med andra aktörer för att tillgodose våra medlemmars behov och önskemål

rörande fritidsaktiviteter
● Möjliggöra för medverkan i andra intresseorganisationers aktiviteter genom lokal samverkan.
● Erbjuda ett kunskapsunderlag om autism, kommunikation och bemötande för ledare inom

fritidsområdet

Verksamhetsutveckling - UTVECKLA OCH EFFEKTIVISERA FÖRENINGENS ARBETE
Vi vill vara en aktiv förening med närvaro i hela länet

● Vidareutveckla befintligt underlag för en välorganiserad volontärverksamhet
● Organisera de lokala nätverken på ett hållbart sätt
● Stärka vår ekonomiska bas genom lokala föreningsbidrag, eller genom andra medel
● Arbeta för fortlevnad av våra projekt, Mariko och AutismEd

Vår vägledning via telefon och e-post är en genomgripande del av vår verksamhet som omfattar alla
våra verksamhetsområden, som vi kommer fortsätta att erbjuda.


