Verksamhetsplan 2022 - 2023
Vår stöd- och rådgivning är en genomgripande och stor del av vår verksamhet som omfattar alla våra
verksamhetsområden. Vi kommer fortsätta att erbjuda vägledning som en viktig del av vår
verksamhet.
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
Verka för enhetlighet i bedömningar och taxor för LSS-insatser
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 gruppskyddsförsäkring som kan erbjudas våra
medlemmar
Bildande av en stiftelse för drift av gruppbostad

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

Verka för autismspecifik kompetens hos personal
Arbeta för att Kognitivt stöd utefter behov i bemötande och kommunikation erbjuds och
används
Arbeta för jämlik erbjuden sammanhållen vård och insatser oavsett var man bor i länet

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

Påbörja arbetet med projekt AutismEd för ökad autismspecifik kompetens hos skolpersonal,
huvudmän och beslutsfattare
Vi ska erbjuda föreningen som samverkanspart till huvudmän och rektorer, gällande
fungerande skolmiljö
Arbeta för ökade ekonomiska resurser till skola
Arbeta för ökat antal specialpedagoger/speciallärare i skolan

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

Arbeta för att öka kunskapen kring autism till näringslivet inom länet
Samverka med andra aktörer för att uppmärksamma vår målgrupp och verka för att öka
möjligheter till arbete för personer med AST och de som tidigare haft insatsen Daglig
verksamhet

●
●

Att SIUS-konsulenter på Arbetsförmedlingen har rätt kunskap för att bemöta målgruppen
med autism.
Samverka med länets kommuner för att möjliggöra anställda personer med autism i sin
organisation

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

Anordna medlemsaktiviteter, efter medlemmarnas önskemål, för mer gemenskap och
delaktighet.
Möjliggöra för medverkan i andra föreningars aktiviteter genom samverkan.
Bredda fritidsaktiviteter i hela länet genom att rekrytera och stödja Föreningens
Fritidsombud.
Planera och förbereda dagläger inför 2023
Utveckla en ledarutbildning för våra gruppledare

Verksamhetsutveckling - EFFEKTIVISERA OCH UTVECKLA FÖRENINGENS ARBETE
Vi vill vara en levande förening med närvaro i hela länet, som tar tillvara på medlemmarnas intressen
●
●
●
●
●
●

Utöka föreningens närvaro i länet
Stärka vår ekonomiska bas i föreningen
Effektivisera arbetet inom respektive verksamhetsområde
Arbeta för att Mariko ska vara känt av alla Förbundets medlemmar
Utveckla projekt AutismEd
Utveckla verksamhetsdatabasen

