Funktionsstödsrådet
2021-05-26 17:00 - 19:00
Plats
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 (Frånvarande), Rolf Jönsson (C), Sophie Kjellberg (S) (Frånvarande), Weine Andersson
(Neuro) (Frånvarande)

1. Närvarande
Utöver deltagarna i deltagarlistan i Stratsys Meetings deltog Annika Bujukliev, t.f.
verksamhetschef Funktionsstöd.

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

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

•

Möte mellan utbildningsförvaltningen/elevhälsan och anhöriggruppen, för att
sätta ramarna för samarbetet, har ännu inte kommit till stånd.
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•

Referensgruppsmöten ang. byggandet av Holjegården har hållits. Känns
positivt.

4. Lägesbeskrivning från funktionsstödsverksamheten
Aktuell information gällande funktionsstödsverksamheten från t.f. verksamhetschef funktionsstöd
Annika Bujukliev.

•
•
•
•
•
•

•

Annika börjar med att presentera sig.
Sommarplaneringen är i mål, all rekrytering av sommarvikarier klar.
Ingen smittspridning Corona inom funktionsstöd.
Daglig verksamhet var stängd när det var som mest smitta, men öppnade igen
i mitten på februari. Kommer även att hålla öppet under sommaren.
Timmie Mattsson kommer att efterträda Robert Schelin som verksamhetschef
för Funktionsstöd. Timmie tillträder tjänsten den 26 juli 2021.
Nils-Åke Nielsen frågar om habiliteringsersättningen. Beslut är taget att den
ska betalas ut två gånger per år. Ersättningen är:
50 kr/dag om man är i sysselsättning från 3,5 timmar/dag och uppåt
25 kr/dag om man är i sysselsättning upp till 3,0 timmar/dag.
Annika Stjärnkvist undrar om man kommit igång med arbetet enligt
stödmaterialet från Socialstyrelsen samt kompendiet ”Stöd vid möten”. Då
Annika Bujukliev själv inte är insatt i ärendet tar hon med frågan till Robert
Schelin.

Åtgärder
Kolla om man kommit igång med arbetet enligt stödmaterialet från Socialstyrelsen,
samt kompendiet "Stöd vid möten"
2021-09-08

Annika Bujukliev

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

•

Inga möten har hållits p.g.a. Corona.

Jan-Åke Hansson, Synskadades riksförbund

•
•
•
•

Genomfört årsmöte via telefon.
Planerar för att ha ett fysiskt möte i slutet av september
Rikskongress 17-20 juni digitalt.
Önskemål om en syn- och hörselinstruktör inom kommunen. Finns bara i
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Karlskrona i dagsläget. Om individer kan få hjälp av en sådan blir det en vinst
både för individ, region och kommun
Ingrid Lindén, Autism- och Aspergerförbundet

•

Styrelsemöten hålls digitalt.

Anita Sandberg, Hörselskadades Riksförbund

•

Årsmöte måste hållas innan den 30 september, planering pågår.

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

•
•
•
•

Autism- och aspergerförbundet har hållit digitala styrelsemöten.
NSPH har hållit digitala månadsmöten samt styrelsemöten.
Planering för höstens aktiviteter pågår.
Attention har ingen lokalförening, Annika representerar föreningen som
medlem.

6. Övriga frågor
1. Intressegrupper har varit delaktiga i arbetet kring byggandet av nya äldreboendet. Det är en
god och framgångsrik väg att gå.
Enligt LSS 15:7 så har intresseorganisationerna rätt till samverkan med kommunen för de
personer vars medlemmar berörs av LSS. Vad tänker kommunen om att arbeta mer systematiskt
med detta?
2. Hur ser utbildningsinsatser och handledning ut för personal som arbetar med personer ( i olika
åldrar) med kognitiva funktionsnedsättningar?
https://hejaolika.se/artikel/lss-skolan-...

3. IPS- något för Olofström?

•

•
•

Nils-Åke framför önskemål om att återuppta ritgranskningsgruppen så man
redan innan ny- eller ombyggnation kan vara med och se över
anpassningsmöjligheterna. Annika Sjöstedt tar frågan och rapporterar på nästa
möte.
Nils-Åke undrar när namnbytet från ”Särskola” till ”Anpassad grundskola”
träder i kraft. Annika Sjöstedt tar reda på det.
Nils-Åke framför önskemål om att ordet ”individ” används istället för ”brukare”.
Annika Bujukliev svarar att socialtjänsten redan har börjat med detta i och med
införandet av arbetssättet IBIC – Individens Behov i Centrum.
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•

•

•

•

Intressegrupper har varit delaktiga i arbetet kring byggandet av nya
äldreboendet. Det är en god och framgångsrik väg att gå.
Enligt LSS 15:7 så har intresseorganisationerna rätt till samverkan med
kommunen för de personer vars medlemmar berörs av LSS. Vad tänker
kommunen om att arbeta mer systematiskt med detta?
Detta ligger i linje med det Nils-Åke tog upp ang. ritgranskningsgrupp. Annika
Bujukliev får i uppdrag att ta frågan med Robert Schelin. Beskrivning av
arbetssättet tas fram.
Hur ser utbildningsinsatser och handledning ut för personal som arbetar med
personer ( i olika åldrar) med kognitiva funktionsnedsättningar?
Man arbetar med mentorskap på flera arbetsplatser, vilket innebär att man går
bredvid och blir upplärd av en erfaren personal. Struktur och rutiner gås
igenom samt vad som är viktigt för varje individ. Personalen får utbildning och
handledning via Cura samt Susanne Jessen, som arbetar med handledning
och utveckling och som hjälper till att lägga upp en struktur.
IPS- något för Olofström?
I alla kommuner finns något som heter Navigatorcentrum, men Karlskrona och
Ronneby har en separat grupp som heter ”Individuell Placering och Stöd” –
IPS, som är inriktad på unga och vuxna i åldrarna 18-65 år med psykisk
ohälsa. I gruppen ingår en arbetsspecialist som stöttar både individen och
arbetsgivaren.
Annika Bujukliev berättar att i Olofström finns daglig verksamhet i Jämshög
och i Vilshult, men det finns även utvidgad daglig verksamhet där individen är
ute på en arbetsplats. Olofströms kommun har en person som arbetar
individuellt med dessa individer, dock kallas hon inte arbetsspecialist. De
individer som ingår i den utvidgade dagliga verksamheten tillhör inte någon
särskild grupp, utan man tittar på individens behov och hur man kan
tillmötesgå det. Målet är ett ordinarie arbete.
Ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är på gång.
Avrapportering ang. detta samarbete på nästa möte.
Belma från Försäkringskassan har varit i kontakt med andra kommuner i landet
angående detta arbete. Annika Bujukliev tar reda på om Belma har varit i
kontakt Ronneby redan, annars kontaktar hon dem för att höra hur de arbetar.
Hur ser det pedagogiska stödet till personer med autism ut, och vad ska man
göra om man som individ eller anhörig upplever att det inte fungerar?
I första hand ska man vända sig till personalen, och hjälper inte det lyfter man
frågan till enhetschef. Teammöten hålls en gång per månad, men oftare vid
behov. Vid dessa möten är individen med.

Åtgärder
Ta reda på när namnbyte från "Särskola" till "Anpassad grundskola" träder i kraft.
2021-09-08

Annika Sjöstedt (S)

Ta reda på om ritgranskningsgrupp kan återupptas.
2021-09-08

Annika Sjöstedt (S)
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Beskriva arbetssättet för samverkan enl. LSS 15:7 mellan kommunen och de
personer som berörs av LSS.
2021-09-08

Annika Bujukliev

Beskriva arbetssättet för samverkan enl. LSS 15:7 mellan kommunen och de
personer som berörs av LSS.
2021-09-08

Robert Schelin

Kolla med Belma på Försäkringskassan om hon varit i kontakt med Ronneby
kommun ang. deras arbete med IPS och arbetsspecialist.
2021-09-08

Annika Bujukliev

Kontakta Ronneby kommun ang. deras arbete med IPS och arbetsspecialist om inte
Belma redan har informationen.
2021-09-08

Annika Bujukliev

7. Nästa möte
8 september 2021, kl. 17:15
Målet är att ha mötet fysiskt på Folkets Hus. OBS! Tiden ändras till 17:15 om mötet hålls fysiskt,
detta för att passa tillresande deltagares restider.

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

5/5

