Funktionsstödsrådet
2021-02-10 17:00 - 19:00
Plats
FOLKETS HUS, sal Dahlian OLOFSTRÖM samt via Teams

Deltagare
Cecilia Roskvist (Organisatör), Anita Sandberg, Annika Sjöstedt (S), Annika Stjärnkvist (Autismoch Aspergersföreningen, Attention & NSPH / Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Birgitta
Sigvant (FUB / För Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna) (Frånvarande), Inger Lilja
(Frånvarande), Ingrid Lindén (Autism- och Aspergersföreningen), Jan-Åke Hansson
(Synskadades Riksförbund), Miroslav Milurovic (S), Nils-Åke Nielsen (DHR / Delaktighet
Handlingskraft Rörelsefrihet), Olle Jönsson (Reumatikerföreningen) (Frånvarande), Robert
Schelin, Rolf Jönsson (C) (Frånvarande), Sophie Kjellberg (S), Weine Andersson (Neuro)
(Frånvarande)

1. Närvarande
Utöver deltagarlistan i Meetings deltog Patrik Håkansson, förvaltningschef på
Utbildningsförvaltningen.

2. Mötets dagordning
Godkännande av dagordning.
Mötets dagordning, som varit utskickad i samband med kallelsen, godkändes.

3. Gott bemötande i skolan
På förra mötet med Funktionsstödsrådet lyftes frågan om hur vi säkerställer gott bemötande i
skolan för barn med funktionshinder. Patrik Håkansson, förvaltningschef för
Utbildningsförvaltningen, deltager i mötet under denna punkt för diskussion kring frågan.
Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen, Patrik Håkansson, börjar med att presentera sig.
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Patrik berättar att alla pedagoger inom skolan har fått grundläggande utbildning om olika
funktionshinder. Därefter är det viktigt att kunna omsätta dessa kunskaper i praktiken och se och
förstå olika individers behov.
Annika Stjärnkvist, som representant för Autism- och Aspergersföreningen, Attention & NSPH /
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, är aktiv i anhörigföreningen tillsammans med
anhörigkonsulent Marie Olofsson. De har haft en del aktiviteter tillsammans med föräldrar till barn
med bl.a. autism. De har föreslagit ett samarbete med skolan för att lyfta barnens möjligheter och
perspektiv genom att vara en referensgrupp. Detta samarbete ska dels göra så att barnen får det
så bra som möjligt, men även underlätta för pedagogerna att göra rätt.
För att bättre kunna jobba mot målet ”En skola för alla” håller man inom utbildningsförvaltningen
på att rekrytera en ny chef för området elevhälsa, vilket beräknas bli klart inom kort. När detta är
klart vill Patrik Håkansson att ett möte ordnas tillsammans med Annika Stjärnkvist och Marie
Olofsson för att sätta ramarna för samarbetet mellan skolan och anhörigföreningen.
Synpunkter framfördes om att det är bra att dessa frågor tas på allvar, och att det arbetet måste
gälla alla slags funktionshinder, inte enbart autism.

Åtgärder
Förmedla kontakter mellan utbildningsförvaltningen (Patrik Håkansson) och
anhörigföreningen (Annika Stjärnkvist och Marie Olofsson)
Ej angivet

Annika Sjöstedt (S)

4. Föregående protokoll
Uppföljning av protokoll för föregående möte.
Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes.

5. Lägesbeskrivning från funktionsstödsverksamheten
Aktuell information gällande funktionsstödsverksamheten från verksamhetschef funktionsstöd
Robert Schelin.
Robert Schelin informerar om:

•

Stödmaterialet från Socialstyrelsen har lämnats ut till handläggarna. Arbetet
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•
•
•
•

har tyvärr inte kommit igång riktigt p.g.a. Corona och att få möten hålls på
socialkontoret. Ny återrapportering på nästa möte när läget och arbetssättet
förhoppningsvis normaliserats något. Annika Stjärnkvist skickar över ytterligare
material som är till för individen som ska besöka, där de kan ange vad de
anser kan underlätta för dem i mötet.
Inom funktionsstöd har det inte förekommit någon smittspridning. Daglig
verksamhet har hållits stängd under de perioder smittspridningen har varit som
störst, men beräknas att öppna igen den 17 februari.
En stödbehovsmätning är gjord utifrån 25 olika områden. Denna mätning
kommer att tas i beaktning under det fortsatta utvecklingsarbetet inom
funktionsstödsområdet.
Frågan om habiliteringsersättningen kommer att tas upp igen i vår.
Ny verksamhetschef inom funktionsstöd kommer att rekryteras när Robert
tillträder tjänsten som förvaltningschef.

Diskussion kring planerna på ombyggnad av socialkontoret. Nils-Åke Nielsen framförde
önskemål om att en referensgrupp med representanter från funktionsstödsrådet ska delta i
projektgruppen för detta planeringsarbete. Detta gäller även för planeringen av bygget av
Holjegården.

Åtgärder
Bjuda in personer från funktionsstödsrådet till referensgruppsmöten gällande
ombyggnad av socialkontoret samt byggandet av Holjegården.
Ej angivet

Robert Schelin

6. Information från föreningarna
Nils-Åke Nielsen (DHR / Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet)

•

Inga större möten har hållits inom föreningen, man har legat lågt p.g.a.
Corona. När det lättar kommer verksamheten att starta upp successivt.

Annika Stjärnkvist, Autism- och Aspergersföreningen, Attention & NSPH / Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa

•
•
•

NSPH har digitala månadsmöten, medlemsmöten. Det har fungerat bra och
kommer att fortsätta. Övrig verksamhet ligger nere.
Man håller på att planera för psykiatriveckorna i vår och till hösten tillsammans
med kommunen och Regionen.
”5 minuter den 5 maj” är Hjärnkolls årliga kampanjdag med samtal om psykisk
ohälsa. Man kan t.ex. göra inlägg på Hjärnkolls sociala medier som Facebook,
Instagram eller Twitter och dela med sig av sina tips på temat psykisk hälsa
och ohälsa. Mer information finns på hemsidan hjarnkoll.se
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•

Fortsatt arbete tillsammans med anhörigkonsulenten Marie Olofsson.

Jan-Åke Hansson, Synskadades riksförbund

•
•

•

Verksamheten har i princip legat nere. Digitala möten fungerar inte för
medlemmarna, däremot har man haft en del telefonmöten, vilket fungerar bra.
Föreningen hade i september 2020 en träff med Emma Stjernlöf, ordförande
för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Blekinge för att diskutera syn- och
hörselinstruktörer. Föreningen anser att det är en vinst för såväl den enskilde
som för kommunen och regionen om den enskilde kan få hjälp av en
arbetsterapeut för efterhabilitering vid ställd diagnos.
Årsmöte kommer att hållas via telefonmöte.

Ingrid Lindén, Autism- och Aspergersföreningen

•

Inga aktiviteter sedan senaste mötet p.g.a. Corona.

7. Övriga frågor
•

•

•
•

Hur ska vaccinationerna gå till för personer med underliggande sjukdomar och
som tillhör riskgruppen - ska man själv ta sig till sin vårdcentral, eller kommer
en sjuksköterska hem?
Kommunen vaccinerar de som bor i särskilt boende och de som har
hemsjukvård samt boende inom LSS. Övriga vaccineras av vårdcentralen.
Rekommenderas att kontakta sin vårdcentral för en lösning om man är i en
riskgrupp.
Önskemål om att nästa möte också ska vara enbart via Teams eller enbart
fysiskt då blandade möten inte fungerar så bra ljudmässigt.
Beslutades att nästa möte hålls antingen helt digitalt eller enbart som fysiskt
möte.
Fråga om arvoden till deltagarna i funktionsstödsrådet. Cecilia kollar upp detta.
Mycket positivt med så snabb respons på önskemål och synpunkter från
föreningarna. Både Annika och Robert tog till sig synpunkterna och agerade
snabbt.

Åtgärder
Kolla upp arvodeshanteringen för medlemmarna i funktionsstödsrådet.
Ej angivet

Cecilia Roskvist

Beslut
Mötena ska hållas antingen enbart digitalt eller enbart fysiska, då blandade möten inte
blir av god kvalitet.
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8. Nästa möte
Möten för året bokades in följande datum:
26 maj 2021 kl. 17.00
8 september 2021 kl. 17.00
17 november 2021 kl. 17.00
Om mötena hålls som fysiska möten ändras tiden till kl. 17.15

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