Funktionsstödsrådet
2020-11-11 17:00 - 19:00
Plats
FOLKETS HUS, sal Dahlian OLOFSTRÖM

Deltagare
Inger Lilja (Organisatör, Frånvarande), Anita Sandberg, 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), Cecilia Roskvist, Ingrid Lindén (Autism- och
Aspergersföreningen), Jan-Åke Hansson (Synskadades Riksförbund), Miroslav Milurovic (S),
Nils-Åke Nielsen (DHR / Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) (Frånvarande), Olle Jönsson
(Reumatikerföreningen) (Frånvarande), Robert Schelin, Rolf Jönsson (C), Sandra Danielsson (S)
(Frånvarande), Sophie Kjellberg (S) (Frånvarande), Weine Andersson (Neuro) (Frånvarande)

1. Närvarande
Eventuellt andra närvarande än vad som framgår av deltagarlistan i Meetings.
Inga andra närvarande än vad som framgår av deltagarlistan i Meetings.

2. Mötets dagordning
Godkännande av dagordning.
Kallelse till dagens möte har varit utskickad.
Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll
Uppföljning av protokoll för föregående möte.
Föregående mötesprotokoll från den 27 februari gicks igenom av ordföranden och godkändes.
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Annika Stjärnkvist undrade om man gått vidare med underlaget från Socialstyrelsen för att
underlätta möten med socialtjänsten för personer med autism och ADHD.
Man kommer inom funktionsstöd att prova att arbeta utifrån underlaget och ger en rapport vid
nästa möte.

Åtgärder
Handläggare inom funktionsstöd ska prova arbeta utifrån underlaget från
Socialstyrelsen för att underlätta möten med socialtjänsten för personer med autism
och ADHD.
Ej angivet

Robert Schelin

4. Lägesbeskrivning från funktionsstödsverksamheten
Aktuell information gällande funktionsstödsverksamheten från verksamhetschef funktionsstöd
Robert Schelin.
Robert Schelin, verksamhetschef Funktionsstöd, gav en lägesbeskrivning från
funktionsstödsverksamheten.

•
•
•

Mycket präglas av covid-19 som allt annat.
Ersättningslokaler för Peter Pan är ordnade. Ny daglig verksamhet,
Funkisfabriken, är uppbyggd i Vilshults skola.
Inom myndighetsutövningen socialpsykologi LSS har man tagit bort de
bestämda telefontiderna, så att man istället finns tillgänglig via telefon hela
dagen under kontorstid.

Rolf Jönsson (C) undrar om kommunen har koll/uppföljning på personer som har behov av stöd,
men fortfarande bor hemma och inte har några åtgärder via socialförvaltningen. Robert svarar att
socialförvaltningen har i sitt uppdrag att informera och samverka för att komma i kontakt med
personer som är i behov av stöd.
Birgitta Sigvant undrar om det finns kö till gruppboende. Robert svarar att inventering av behovet
görs regelbundet och kommer att göras runt årsskiftet.
Annika Stjärnkvist påpekar att det finns behov av boende för personer med autism och liknande
diagnoser och undrar om det finns sådana bostäder eller om man planerar att ordna det. Det är
enligt Robert svårt att nischa i en liten kommun som Olofström, men man försöker så långt det är
möjligt att anpassa boendet efter individens behov.
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Annika påpekar vidare att det finns behov av dygnetruntbemanning på fler boenden än på
Garvaregården och undrar om det finns möjlighet att genomföra det. Robert svarar att sovande
jour nyligen har införts på Ekerydsplans serviceboende.
Annika avslutar med att framföra att hon hört väldigt positiva ord om Funkisfabriken och att det
hade varit trevligt om ett studiebesök kan ordnas.

5. Information från föreningarna
Birgitta Sigvant, FUB/För Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna

•

Försök har gjorts att starta upp gympa, innebandy och bokcirkel, men det har
gått trögt p.g.a. corona/covid-19 och har tyvärr fått läggas på is.

Jan-Åke Hansson, Synskadades riksförbund

•
•

Verksamheten har i princip legat nere sedan mars. Det mesta har skötts via
teleon, vilket har fungerat ganska bra.
En planeringsdag ska hållas i november, även den via telefon.

Ingrid Lindén, Autism- och Aspergerföreningen

•
•
•
•

Årsmöte hölls i mars
Planerade aktiviteter i september fick tyvärr ställas in.
Annika Stjärnkvist och Marie Olofsson håller i en anhöriggrupp i Olofström och
erbjuder via den en kurs, en e-utbildning som alla som vill kan ta del av. eautism.learnways.com
Ingrid informerar om att det kommer frågor från anhöriga till barn med
funktionshinder, i det här fallet autism, om hur kommunen säkerställer
bemötandet av barnen i skolan och på fritids.
Hur vet man att personalen har rätt kompetens och kunskap? En del av frågan
är att det inte ska vara för många byten av personal och att det är viktigt att
personalen har samma rutiner när byte sker. En del föräldrar är även oroliga
över avsaknad av stöd utanför klassrummet, t.ex. under raster. Annika Sjöstedt
tar med frågan till hållbarhetsgruppen och lyfter den även till skolchefen.
Robert Schelin menar att behovsanalys, samt att man har en lyhörd inställning
till individen, är väldigt viktigt och att en framgångsfaktor är utbildning av nya
assistenter så att arbetssättet alltid blir detsamma för att skapa trygghet hos
individen.

Åtgärder
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Annika Sjöstedt lyfter frågan om hur skolan säkerställer bemötandet av barn med
autism till hållbarhetsgruppen samt skolchefen.
Ej angivet

Annika Sjöstedt (S)

6. Övriga frågor
Nils-Åke Nielsen, DHR/Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet:
Hur går det med arbetsgruppen för det nya särskilda boendet?
Socialförvaltningen har beslutat att starta en arbetsgrupp för det nya särskilda boende som ska
byggas. För att ta tillvara på Senorrådets resp. Funktionsstödsrådets engagemang och kunnande
i äldreomsorgs- resp. funktionsstödsfrågor har medlemmar från Seniorrådet och
Funktionsstödsrådet efterfrågats till arbetsgruppen. Nils-Åke Nielsen och Birgitta Sigvant har
anmält sig tidigare, och under dagens möte anmäler även Ingrid Lindén intresse att vara med i
gruppen.
Sista anmälningsdag till arbetsgruppen är den 16 november 2020.
Nils-Åke Nielsen efterfrågar en redogörelse för habiliteringsersättningen.
Robert Schelin ger en redogörelse. Habiliteringsersättningen är den ersättning som den som
deltager i daglig verksamhet får för sitt deltagande. Olofström har en ersättning som baseras på
om man deltager hel- eller halvdag. Olofström har valt att behålla sin nivå på
habiliteringsersättningen, som ligger sedan 2018, istället för att tillfälligt höja den med hjälp av
riktat statligt stöd.
Tanken är att ersättningen ska täcka omkostnader som t.ex. resor och lunch. En översyn av
ersättningen kommer att göras under 2020.
Det finns inte reglerat i lagen vilken ersättning som ska utgå, vilket förklarar att det kan skilja
mellan olika kommuner.
Annika Stjärnkvist framför önskemål om gästföreläsare eller liknande från någon förening.
Jan-Åke Hansson framför önskemål om syn- och hörselinstruktörer, vilket han anser är en vinst
både för individen och kommunen.
Annika Stjärnkvist avslutar med att framför att det är viktigt att Funktionsstödsrådet har öppna
kanaler mellan alla, så att man kan ha kontakt även om man inte kan träffas fysiskt, så att både
kommunen och föreningarna kan hållas uppdaterade.
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7. Nästa möte
Nästa möte äger rum onsdagen den 10 februari kl. 17.00-19.00.

8. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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