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Identifiering av ”kund”-behovet

• Vilka är de individer som ska ha nytta 
av Allhusverksamhetenoch ZENIT?

• Vilka behov ska mötas?

• Det är 16 +10 inskrivna på 
eftermiddagarna plus helgkortis 
8+2+10. De öppna verksamheterna 
Cafeet och Discot (onsdagar) besöks 
av 40-50 individer varje gång.

• De allra äldsta >60 kommer inte.

• Det är de som bor hemma och de med 
särskilt boendestöd som missar 
månadsbrevet. Registret behöver 
uppdateras. Information ska spridas 
bland besökarna till de andra. 
Sekretessen hindrar komplett register 

• Det ska vara bra för både föräldrar och 
individer samt alla i 
personkretsen(arna) med ”fritids”.
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Definition av krav

1. Vilka krav ska ställas på lokalen?

2. Vilka krav ska ställas på tillgängligheten?

3. Vilka krav ska ställas på verksamheten?

4. Vilka krav ska ställas för att attrahera olika individers 
behov?

5. Vilka krav ska ställas på personalkompetensen?

6. Vilka krav ska ställas på kommunikationen och till vilka?

1. Anpassat förslag finns, skapat i kontinuerlig process. Man 
har tittat på olika lokaler. Arkitekten har tittat på allhuset. 
Det finns en hel del dokumenterat.

2. Lokalen i AGA-området ligger i markplanet och har 
separata ingångar till Zenit respektive allkuset. Huset ses 
från tunneln vid stationen. Buss finns.

3. Egen uteplats. Lugna rum. Ett stort rum och kafeteria med 
kök. Vi kan spela pinigis. Hög ambition i att det ska bli bra.

4. Igenkänningsfaktorn poängterad. Specifika individers 
behov beaktas samt de flestas behov. Det handlar om 
individkännedom. 

5. Personal med mångårig erfarenhet och nya. Har kunskap 
om LSS, SOL, funktionsnedsättning av olika slag. Fortbildar 
sig kontinuerligt.

6. Alla LSS och SOL borde informeras med tex 
månadsbrevet. Kontinuerlig information på individnivå är 
också viktig. 
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Konstruktion av informationsplan

1. Vilka informationer ska ges?

2. Vilka är de positiva argumenten?

3. Vad är hindren?

4. Hur kan individbehoven 
kommuniceras?

5. Hur kan svårigheten till förändring 
hanteras?

1. Har börjat på ett brev. Besök 
planeras, ritningar ska visas när 
klara. Månadsbrevet är viktigt.

2. Centralt och modernt på AGA. 10 
årskontrakt på gång. Det har kostat 
några miljoner kronor att anpassa 
till något bra.

3. Att hitta till nytt ställe. 

4. Kan behövas  ”uppsökande info” för 
några. Tecken som stödspråk och 
digital visuell spridning på hemsida.

5. Tex upprepade informationer på 
individnivå, delaktighet
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Optimerat flyttförfarande

1. Vad var bra vid förra flytten? 

2. Vad gick dåligt? Vad göra 
under tiden flytten pågår?

3. Går det uppnå någon 
delaktighet i flytten?
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• Vi fick komma och titta med den 
som det var tufft för.

• Vi ska inte flytta alla grejer själv. 

• Att vara på plan 2 kräver hiss. 

• Larm och dyligt ska vara klart.



Verifiering av uppnåda krav

• Vilka krav och behov klarades?

• Kan vi åtgärda det som inte gick 
att uppfylla och hur?

2017-03-08 FUB Lidingö 6


