
Funktionsstödsrådet
2022-09-14 17:15 - 19:15

Plats
Folkets Hus, sal Klockrike

Deltagare
Cecilia Roskvist (Organisatör), Anita Sandberg (Hörselskadades Riksförbund), Annika Sjöstedt
(S), Annika Stjärnkvist (Autism- och Aspergersföreningen, Attention & NSPH / Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa), Åsa Moberg Axelsson (Reumatikerföreningen) (Frånvarande),
Birgitta Sigvant (FUB / För Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna), Ingrid Lindén (Autism- och
Aspergersföreningen), Jan-Åke Hansson (Synskadades Riksförbund) (Frånvarande), Jüri Känno
(Reumatikerföreningen), Kerstin Andreasson (Hörselskadades Riksförbund) (Frånvarande),
Miroslav Milurovic (S), Nils-Åke Nielsen (DHR / Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet), Rolf
Jönsson (C), Sophie Kjellberg (S) (Frånvarande), Timmie Mattsson, Weine Andersson (Neuro)
(Frånvarande)

1.    Närvarande

Utöver deltagarna i Stratys Meetings deltog Gunvor Nielsen, HRF.

2.    Mötets dagordning
Godkännande av dagordning.

Mötets dagordning, som varit utsänd tillsammans med kallelsen till dagens möte godkändes.

3.    Föregående protokoll
Uppföljning av protokoll för föregående möte.

Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes.
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4.    Återkoppling Gott bemötande i skolan
På mötet den10/2 2021 deltog skolchef Patrik Håkansson och han berättade om npf-bemötande i

skolan. Föreningen undrar över hur läget är i Olofströms kommun vad gäller barn/ungdom med

problematisk skolfrånvaro och hur man arbetar med det ur ett npf-hantverkperspektiv. Vi undrar

dessutom hur man arbetar förebyggande med de barn och unga som idag är i riskzonen för att

hamna där. Dvs finns tydliga handlingsplaner och riktlinjer skapade utifrån behov och förmågor för

barn/ungdomar med npf ?

Fråga från representanter för Autism -och Aspergerföreningen Blekinge

Patrik Håkansson och Sara Johansson är inbjudna till dagens möte.

Patrik hade inte möjlighet att närvara vid dagens möte varför punkten flyttas till nästa möte.

5.    Lägesbeskrivning från funktionsstödsverksamheten
Aktuell information gällande funktionsstödsverksamheten från verksamhetschef funktionsstöd

Timmie Mattsson

 Info från Kafferepet med bla Bo Hejlskov ang grupp- och serviceboende

Timmie och Ingrid har deltagit i seminariet Kafferepet, ett seminarium som handlar om hur man
bygger bra LSS-bostäder.

Bostäderna ska vara noga genomtänkta vad gäller t.ex. ljud, ljus och energieffektivitet. Bostaden
ska vara ett hem, inte bara ett boende.
Kommunerna fick rådet att ha tydliga krav vid upphandlingar, göra en ordentlig prognos på hur
många bostäder som kommer att behövas samt att tänka långsiktigt och energisnålt och använda
material som håller.

Timmie har under v. 36 tillsammans med kommunalråd Morgan Bengtsson, Olofströmshus
ordförande Kjell Olofsson och socialnämndens ordförande Miroslav Milurovic varit på
verksamhetsbesök på Smålandsgatan, Funkisfabriken och Tellus. Man planerar in ytterligare en
runda till övriga verksamheter under hösten. Syftet är bl.a. att säkerställa lokalerna – hur ser det
ut i lokalerna, hur ser parkeringarna ut osv.

Timmie informerar även om två nya propositioner från regeringen:

• 2021/22:214: Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för
personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för
barn.

• 2021/22:244: Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård.
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Lagändringen träder ikraft den 1 januari 2023.

Nya grundläggande behov:

• Förebyggande stöd åt personer med en psykisk funktionsnedsättning som
riskerar att fysiskt skada sig själv, någon annan eller egendom. 

• Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser till följd av en psykisk
funktionsnedsättning för att själv kunna tillgodose de grundläggande behoven.

• Stöd som behövs löpande under större delen av dygnet på grund av
medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara eller överhängande och
allvarlig risk för den enskildes liv eller fysiska hälsa.

Ändringen innebär också att man använder ett fastställt schablonavdrag vad gäller
föräldraansvaret när barns rätt och omfattning till assistans prövas. 

I och med lagändringen förväntas fler personer få rätt till assistans från i synnerhet
försäkringskassan. Svårt att säga hur den nya lagstiftningen kommer påverka kammuerna. 
Lagändringen får konsekvenser för både myndighets- och utförarsidan i Olofströms kommun
genom fler ärenden att handlägga, nya handläggningsrutiner och antagligen fler att verkställa
som utförare. En annan tänkbar konsekvens är att andra insatser ges i mindre utsträckning när
fler kan beviljas assistans – t.ex. kan behovet av boende enligt LSS minska.

Rolf Jönsson frågar hur detta kan påverka personalbehovet. Timmie svarar att om trenden håller
i sig, att en tredjedel som idag anlitar assistans via kommunen, kommer personalbehovet att öka
i takt med att fler beviljas assistans.

5.1.    Kontaktperson
Hur ser Olofströms kommun på kontaktpersoner och vad är hens uppgift? Vilka utgångspunkter

har kommunen i beslut när någon ansöker?

Utgångspunkten är, oavsett om det är ett SoL-beslut eller LSS-beslut, att bryta den sociala
isoleringen. En kontaktperson är en person utanför personalen.
Kan man ha kontaktperson även om man bor i ett gruppboende? Ja, det kan man ha, det bedöms
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från fall till fall. Man har rätt till enskild aktivitet även om man bor i en gruppbostad. 
Omprövas besluten om kontaktperson efter en viss tid? Ja, insatsbesluten är tidsbegränsade och
omprövas.

6.    Information från föreningarna

Autism- och aspergerförbundet – Annika Stjärnkvist, Ingrid Lindén
• Ett arrangemang med vårdhund har hållits. Inger Lindvall med hund visade

genom olika övningar vad hundarna kan hjälpa till med för personer med olika
funktionshinder.

• Annika slår åter ett slag för att man även som verksamhet kan gå med i
föreningen och för endast 300 kr per år deltaga i de olika arrangemang de har.

• Annika undrar om handläggarna fortfarande använder socialstyrelsens
stödmaterial för möten med personer med bl.a. autism och ADHD och om de
tycker att det fungerar bra. Timmie har inte haft någon specifik avstämning av
hur det tycker att materialet är, men det används. Han frågar sina handläggare
vad de tycker och återrapporterar på nästa möte.

Reumatikerföreningen – Jüri Känno
• Reumatikerföreningen är en välmående och bra förening som är igång med

månatliga möten. Medelåldern på medlemmarna är ganska hög och merparten
är kvinnor. Föreningens aktiviteter och möten är ett bra sätt för många att
komma ut och bryta isoleringen.

• Styrelsen hade inte några frågor till rådet denna gång, men vid medlemsmötet
framkom synpunkter på att det är dålig belysning vid många övergångsställen.
För personer med funktionshinder kan det ta lite längre tid att ta sig över
vägen, och det känns inte säkert när det är dåligt upplyst. Ett exempel är
övergångsstället på Östra Ringvägen vid Maxi.

• Föreningen fyller 45 år i år vilket kommer att firas den 29 november. Förbundet
fyller 75 år i år.

FUB – Birgitta Sigvant
• Föreningen i västra Blekinge kommer att läggas ned då det inte går att få ihop

en styrelse. Behovet av en förening finns, men det är svårt att få folk att
engagera sig ideellt. Än så länge har man fortfarande aktiviteter som gympa,
innebandy och en teatergrupp. Huvudföreningen kommer dock att finnas kvar.

HRF – Anita Strandberg
• Föreningen har under sommaren genomfört fyra resor med Sven-Gunnar

Månsson i Olofströms omgivningar.
• En studiecirkel startar den 20 september.
• Månadsmöte hålls den 22 september i Jämshögs medborgarhus.
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• Den 16 oktober är det hörselskadades dag. Digitala föreläsningar ordnas hela
den veckan.

• Föreningen fyller 50 år i år vilket ska firas i oktober.

DHR – Nils-Åke Nielsen
• DHR har liksom FUB svårt att få folk att engagera sig ideellt.
• Distriktet har bjudit lokalföreningarna på en resa till Kivik vilket var mycket

uppskattat.
• Den 4 december bjuds på julbord på Best Western i Karlshamn.
• Månadsmöten hålls på kansliet i Karlshamn.

Åtgärder

Timmie stämmer av med sina handläggare vad de tycker om socialstyrelsens
stödmaterial för möten med personer med bl.a. autism och ADHD och återrapporterar
på nästa möte.

Ej angivet Timmie Mattsson

7.    Övriga frågor

Annika Stjärnkvist berättar att hon ofta får höra från personer i andra kommuner att de inte tycker
att deras funktionsstödsråd fungerar bra. Hon har berättat om rådet här i Olofström och att det
fungerar mycket bra och då fått frågan hur man gör här. Det kan därför hända att någon från
annan kommun hör av sig för att ställa frågor.

Nils-Åke frågar hur det går med Holjegården och ombyggnaden av socialkontoret. Byggandet av
Holjegården är tillfälligt stoppat p.g.a. de kraftigt ökade priserna. Vad gäller socialkontoret så
håller folktandvårdens lokaler på att återställas och därefter kommer ombyggnationen att
påbörjas. Tillgängligheten har tagits i beaktande vid planeringen.

Jüri frågar hur många föreningar som är inbjudna till rådet. Det är:
- Hörselskadades riksförbund
- Autism- och aspergerförenngen
- Attention & NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)
- Reumatikerföreningen
- FUB (För Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna)
- Synskadades riksförbund
- Neuro
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8.    Möten 2023
Planerade mötesdatum under 2023: 8 februari, 17 maj, 20 september, 15 november

Föreslagna mötesdatum för 2023 godkändes, men kan ev. komma att ändras om behov
föreligger. Mötestiden är fortfarande kl. 17:15-19:15.

9.    Nästa möte
16 november 2022, kl. 17:15

Nästa möte är den 16 november kl. 17:15, i Dahlian Folkets Hus.

10.    Mötet avslutas

Ordföranden tackar för deltagandet i dagens möte och förklarar mötet avslutat.
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