Funktionsstödsrådet
2021-09-08 17:15 - 19:15
Plats
Folkets Hus, sal Klockrike

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), Ingrid Lindén (Autism- och
Aspergersföreningen), Jan-Åke Hansson (Synskadades Riksförbund) (Frånvarande), Miroslav
Milurovic (S) (Frånvarande), Nils-Åke Nielsen (DHR / Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet)
(Frånvarande), Olle Jönsson (Reumatikerföreningen) (Frånvarande), Rolf Jönsson (C), Sophie
Kjellberg (S), Timmie Mattsson (Frånvarande), Weine Andersson (Neuro) (Frånvarande)

1. Närvarande
Utöver deltagarna i deltagarlistan i Stratsys Meetings deltog Annika Bujukliev, ersättare för
Timmie Mattsson, samt Gunvor Nielsen.

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.
• Namnbyte från särskola till anpassad grundskola ligger för utredning hos regeringen.
Skolministern har ställt sig bakom namnbytet och förslaget är att det träder i kraft 2023.
• Vad gäller ritgranskningsgruppen anser Pirjo Veteli, ordförande i bygg- och trafiknämnden, att
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det finns ett behov och välkomnar förslaget. Gruppen har legat nere ett tag då det inte byggts
något i kommunen på länge. De i funktionsstödsrådet som är intresserade av att delta i gruppen
meddelar Annika Sjöstedt. En fördel är om gruppen består av medlemmar med olika bakgrund
och intressen så att så många aspekter som möjligt beaktas vid planeringsarbeten.
• LSS 15:7 – Svaret från verksamhetschefen för funktionsstöd var att funktionsstödsrådet delvis
fyller det syftet och att man på initiativ av funktionsstödsrådet kan sammankalla till samverkan i
angelägna frågor.
Annika Stjärnvkist påpekar att rådet är frivilligt för kommunen att ha, medan samverkan är styrt
av lagen. Paragraf 15:7 LSS lyder: ”Till kommunens uppgifter hör att samverka med
organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder.”
Detta ska vara ett kontinuerligt arbete med kommunen som en lärande organisation där man ser
progression.
LSS-propositionens förklaring av samverkan är:
”Genom samverkan med handikapporganisationer kan de erfarenheter som personer med
funktionshinder själva besitter tillföras verksamheten. Formerna för samarbetet bör bestämmas av
kommunen och organisationerna själva utifrån lokala förutsättningar.
Ordet samverkan avser att markera, att samarbetet mellan parterna skall vara fråga om ett
ömsesidigt givande och tagande. Ordet samråd har oftare använts i en snävare betydelse.”
Annika Bujukliev får i uppdrag att ta med frågan till förvaltningschef Robert Schelin, som
förslagsvis börjar med att kontakta Karlskrona kommun som är den kommun i Blekinge som har
samverkan idag. Han bör också ta upp frågan med kommunjuristen.

Åtgärder
Lyfta frågan ang. LSS 15:7 till förvaltningschef Robert Schelin.
Ej angivet

Annika Bujukliev

4. Lägesbeskrivning från funktionsstödsverksamheten
Aktuell information gällande funktionsstödsverksamheten från verksamhetschef funktionsstöd
Timmie Mattsson

Svar på tidigare frågor
1. HAB-ersättningen.
Svar: 1-3 timmar 25 kr/dag eller 3,5-6 timmar 50 kr/dag. Bygger på hur mycket man varit eller
skulle ha varit (om vi stängt p.g.a. pandemin). En utbetalning i juli har gjorts och en innan jul ska
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göras. Totalt rör det sig om 530 tkr.

2. Socialstyrelsens material "Stöd vid möten".
Svar: Handläggarna har tagit del av materialet och kommer att dela med sig av de till individer
inför första mötet. Vi tycker att det är ett mycket angeläget material.
3. Samverkan jmf. 15:7 LSS
Svar: Funktionsstödsrådet fyller delvis de syftet redan. Förslag är att på initiativ av
funktionsstödsrådet sammankalla till samverkan i angelägna frågor. Förslag är att lägga in det
som en stående punkt i denna dagordning kallad "Kommande samverkansbehov". Ett gott
exempel är den referensgrupp som tillkom i frågan om Holjegården.
4. IPS
Svar: Annika har haft kontakt med Belma som hänvisade till Terese Bohnsack i Ronneby.
I kontakt med Terese Bohnsack lovade hon att skicka material kring deras arbete i IPS. Detta
material har ännu inte kommit.

Dagens information från funktionsstödsverksamheten:
• Sommaren har varit utmanande, det har varit svårt att rekrytera kompetenta medarbetare med
tillräcklig erfarenhet. Det har också varit problem med många sjukskrivningar samt att många
hoppat av för att istället jobba på Volvo som har haft stor efterfrågan på sommarvikarier. En
utvärdering av sommaren inom funktionsstöd har gjorts och man har tagit fram en del
förbättringspunkter. Man kommer bl.a. att åter delta i rekryteringsmässor och framtidsmässor.
• Budgetarbetet pågår.
• Heltid som norm ställer stora krav på schemaläggning för att få rätt kompetens på de olika
arbetsplatser.
• Annika Stjärnkvist frågar om kommunen har en kontinuitetsplan som bl.a. beskriver hur man tar
hand om personer när det blir kris. Annika Bujukliev svarar att det finns, och den innehåller bl.a.
information som hjälper personalen att veta vad de ska göra vid en kris, som t.ex. hur kan man
jobba med färre medarbetare, vilka uppgifter är nödvändiga att göra och vilka kan man tillfälligt
skjuta på osv. Denna plan gicks igenom innan pandemin fick fäste i Olofström och fungerade bra.

5. Information från föreningarna
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Hörselskadades Riksförbund – Anita Sandberg och Gunvor Nielsen
- Årsmöte hölls den 29 augusti.
- Om inga nya restriktioner kommer har man tänkt att ha en studiecirkel som börjar i oktober.
- Man har hållit en grillkväll där man diskuterade vad man ska göra framöver. Bl.a. kommer
månadsmöten att hållas i oktober, november och december. Vid styrelsemötet den 21 september
kommer datum för månadsmötena att bestämmas. Vid månadsmötet i december är det tänkt att
man ska ha luciafirande.
- Hörselskadades dag är den 16 oktober.
DHR / Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – Nils-Åke Nielsen genom Gunvor Nielsen
- Man har hållit digitala möten vilket har fallit väl ut.
- Har haft en bussutfärd till Kosta glasbruk med mat och underhållning på plats vilket var väldigt
trevligt och uppskattat.
- Kommer att ha möten som vanligt framöver i höst.
FUB – Birgitta Sigvant
- Har inte haft många aktiviteter och tyvärr verkar det som att beslut kommer att fattas på
årsmötet att FUB västra Blekinge måste läggas ned p.g.a. att man inte hittar medlemmar till
styrelsen.
Autism och Aspergerföreningen – Annika Stjärnkvist, Ingrid Lindén
- Har startat upp efter sommaren. Man kommer inte att ha så mycket aktiviteter under hösten,
men bad på Kaskad och besök på Busfabriken kommer att genomföras.
- Ett antal träffar med olika teman är inplanerade under hösten med anhörigkonsulenten.
- Möte med den nya skolhälsochefen Berit Clifford den 15:e september för att inleda ett
samarbete.

6. Övriga frågor
- Nils-Åke frågar om planerna för simhallen – om de håller på att förbättra eller bygga om. Annika
Sjöstedt svarar att det har varit läckage i badet med att hela bilden ännu inte är klar.
- Nils-Åke undrar vad som kommer att hända med Klinten – ska det bli ett karantänboende?
Annika Sjöstedt svarar att det håller på att utredas vad det ska användas till, men det är ännu inte
helt klart. Det kommer inte att bli ett karantänboende.
- Nils-Åke tycker att det var länge sedan det gjordes något åt skolorna, de måste vara trevliga för
barnen och ungdomarna. Rolf Jönsson berättar om en del arbeten som gjorts inom skolan. Man
har bytt syllar på Brännaregårdens förskola för några år sedan, ett kostsamt arbete. I Kyrkhult har
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man bl.a. förbättrat ljudmiljön i gymnastiksalen och i Gränums skola har man potatisodling och
utekök. När potatisarna skördats kommer man ha en kostvecka då de ska bl.a. ska tillaga
potatisarna på olika sätt. I Gränum finns också nya redskap i gymnastiksalen.
- Hålet på bron vid Lidl kan utgöra en fara för synskadade, rullstolsburna och cyklister. Annika
Sjöstedt lyfter frågan till Roger Jönsson.
- Frågan har tidigare ställts vad som händer om man som ledamot i funktionsstödsrådet inte
lämnar in samtyckesblankett. Om man inte lämnar in blanketten kan arvodet inte betalas ut. Inga
personuppgifter lämnas ut mer än att namnet finns med i protokollet.
- En del ledamöters mandatperiod går ut 2021 och ny- eller omval måste göras. Föreningarna får
i uppdrag att komma med förslag på representanter för sina respektive föreningar.
De vars mandatperiod går ut är:
Jan-Åke Hansson, ord. ledamot Synskadades riksförbund
Gunvor Nielsen, ord. ledamot Hörselskadades riksförbund
Kerstin Andréasson, ersättare Hörselskadades riksförbund
Åsa Moberg Axelsson, ord. ledamot Reumatikerföreningen
Olle Jönsson, ersättare Reumatikerföreningen
Annika Stjärnkvist, ord. ledamot Autism- och Aspergerföreningen
Annika Stjärnkvist, ord. ledamot Attention
Ingrid Lindén, ord. ledamot Autism- och Aspergerföreningen

7. Nästa möte
17 november 2021, kl. 17:15
Även nästa möte hålls på Folkets Hus.

8. Mötet avslutas
Annika tackar för deltagandet i dagens möte och förklarar mötet avslutat.
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