
Funktionsstödsrådet
2021-11-17 17:15 - 19:15

Plats
Folkets Hus, sal Dahlian

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), Birgitta Sigvant
(FUB / För Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna), Ingrid Lindén (Autism- och
Aspergersföreningen), Jan-Åke Hansson (Synskadades Riksförbund), Kerstin Andreasson
(Hörselskadades Riksförbund) (Frånvarande), Miroslav Milurovic (S), Nils-Åke Nielsen (DHR /
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet), Olle Jönsson (Reumatikerföreningen) (Frånvarande),
Rolf Jönsson (C) (Frånvarande), Sophie Kjellberg (S) (Frånvarande), Timmie Mattsson, Weine
Andersson (Neuro)

1.    Närvarande

Utöver deltagarna i Stratsys Meetings deltog Gunvor Nielsen - HRF vid dagens möte.

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.

Ritgranskningsgruppen – Endast en anmälan (Nils-Åke Nielsen) har kommit in. Jan-Åke Hansson
anmäler intresse vid mötet.
Det är viktigt att ta tillvara på den kompetens som finns i föreningarna i olika ärenden, inte bara
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vid byggprojekt.

Annika Bujukliev fick i uppdrag att ta upp frågan om samverkan med Robert Schelin. Timmie har
inte någon uppdaterad information att ge i denna fråga. Annika Stjärnkvist sammanfattar för
Timmie vad som diskuterades ang. samråd vid förra mötet. Hon påpekar också att det kan vara
bra att förtydliga skillnaden mellan samråd och samverkan. Samverkan sker mellan jämbördiga
parter i ett ömsesidigt givande och tagande och medbestämmande medan ett råd är ett forum för
information, frågor och svar.

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

Timmie Mattsson

Timmie börjar med att presentera sig och redovisar sen aktuellt läge inom funktionsstöd.

Enkät har gått ut till ungdomar och vårdnadshavare för att skapa en uppfattning om hur många
boendeplatser vi behöver i framtiden. Enkäten, tillsammans med andra tillgängliga prognoser,
ska ligga till grund för en långsiktig strategi över hur vi ska hantera boendefrågan, vad gäller
framförallt gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS. När vi kommit en bit i det arbetet så
tänker jag att det kan vara läge att sammankalla till en referensgrupp alt. diskutera uppkomna
frågor och utmaningar i detta forum. Det i enlighet med de intentioner om samverkan enligt 15:7 §
LSS.

Annika Stjärnkvist frågar vem enkäten skickats ut till, enbart till personer med insats eller även de
som inte har insats. Just denna enkät är enbart skickad till personer som redan har insats.

Ansökningarna ökar, och personlig assistans sticker ut jämfört med tidigare upplevelse. En
spekulation är att det kan handla om att pandemin lättat och att man därför är mer benägen att
söka insats. Utöver det så spekulerar jag i att försäkringskassans avslagsfrekvens genererar i att
fler ansöker om kommunal assistans.

Resursoptimering utifrån ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv är ett viktigt fokus i
verksamheten just nu där samplanering är pågående mellan enheterna. Det handlar om att nyttja
de erfarna och kompetenta medarbetare vi har. De har en högre sysselsättningsgrad än tidigare
som ett led av heltid som norm. Det betyder att medarbetaren måste göra sin arbetstid på ex. två
gruppbostäder genom att ex. täcka vid kollegas frånvaro, vilket genererar i en lägre
vikarieanskaffning. Detta gynnar individen, medarbetaren och ekonomin när våra erfarna
medarbetare nyttjas fullt ut.
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5.    Information från föreningarna

Autism och Aspergerföreningen - Annika Stjärnkvist och Ingrid Lindén
• Under psykiatriveckan höll Ullakarin Nyberg ett mycket intressant föredrag.
• På anhörigdagen hölls bl.a. ett föredrag om Alzheimers och polisen

informerade om sociala medier och de risker som finns med dem.
• Vecka 47 är det ”Vecka fri från våld” som har många online-evenemang.
• Fortsätter med anhörigträffar tillsammans med Marie Olofsson.

Neuro – Weine Andersson
• Verksamheten har börjat komma igång igen så smått.
• Man har haft träff på Valjeviken över en helg, med övernattning, med olika

aktiviteter.
• Blekinges föreningar har slagits ihop till en förening.
• Nästa aktivitet är en julfest.

FUB – Birgitta Sigvant
• En bussresa till Kristianstad för att se Alice i Underlandet har genomförts.
• Man har kommit igång med gympa och innebandy och ska även prova med

gåfotboll.
• Teatercirkel

SRF – Jan-Åke Hansson
• En kongress har genomförts med ca 80 ombudsmän. Denna genomfördes

digitalt, med två olika system och det fungerade mycket bra även för gravt
synskadade. Vid denna kongress sattes inriktningen för 2021-2024.

• Höstmöte hålls under vecka 46 där man ska fastställa budgeten för 2022.
• Den 28 november är det julavslutning.
• Jan-Åke är med i ett syntolkningsprojekt som arvsfonden har och i höst ska det

genomföras ett projekt för att underlätta för syntolkning på lokal nivå. Annika
Stjärnkvist undrar hur behovet av syntolkning är i Olofström vid olika
föreställningar. Eftersom förbundet inte ordnar några egna föreställningar kan
Jan-Åke inte svara på det, men Annika och Ingrid kommer att se om
syntolkning kan vara aktuell vid någon av föreställningarna i deras
teatergrupp.

• Allt fler synskadade nekas färdtjänst vilket gör att de får svårt att ta sig till olika
ställen.

• SRF är starkt kritiska till att trafikverket planerar att slopa utropen på
stationerna för inkommande tåg. Trafikverket har skjutit upp beslutet till nästa
år i väntan på att appen ska bli klar. Det finns dock personer som inte klarar av
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en app utan är beroende av utropen.
• Två föreningar i Blekinge är igång – i Karlskrona och i Karlshamn.

DHR – Nils-Åke Nielsen
• Medlemsantalet börjar öka.
• En resa till Kosta är genomförd där man tittat på glasbruket och även fick

prova att blåsa glas i glashyttan.
• En kalkonmiddag är genomförd.

HRF – Anita Sandberg
• Verksamheten har startat upp igen.
• Vid hörselskadades dag i oktober kom Sune Wadenheim från HRF:s

förbundsstyrelse ner och informerade om verksamheten samt refererade från
kongressen som hållits.

• Auktion med Pike Skolhäll under vecka 46.
• En del nya medlemmar har tillkommit.

Åsa Moberg Axelsson – reumatikerföreningen
• Reumatikerföreningen har haft två medlemsmöten i höst.
• Julbord hålls den 30 november med många anmälda.
• I februari hålls årsmöte och efter det hoppas man att kunna vara igång igen

som tidigare.

6.    Övriga frågor

6.1.    MfD-konferens
Kort info om MfD-konferens - Autism- och Aspergerföreningen

MfD står för Myndigheten för Delaktighet, något som många inte känner till.
Ingrid Lindén och Annika Stjärnkvist har deltagit i en digital konferens och workshop med MfD.
MfD har och länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i att genomföra
funktionshinderspolitiska strategier och planer.
På MfD:s hemsida finns utarbetat metodstöd för hur man kan jobba med inkludering.
Ingrid delar ut information om hur man ser på människor ur ett organisationsperspektiv jämfört
med ur ett människo- och användarcentrerat perspektiv. Vid ett människo- och användarcentrerat
perspektiv tar man med alla och gör det på lång sikt.
Informationen innehåller även ”Delaktighetstrappan” som visar vad de olika trappstegen består
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av. Ingrid uppmanar alla att titta på denna till nästa möte och fundera över vilka är vi och var
befinner vi oss på trappan, vad är det som rör vår grupp?
Tips! Gå gärna in och läs på MfD:s hemsida www.mfd.se som innehåller mycket intressant
information.

6.2.    Utvärdering av socialstyrelsens material
Utvärdering av socialstyrelsens material för handläggare, som delgavs rådet och Robert S. hösten

2020 - Autism- och Aspergerföreningen

Timmie svarar att användningen av materialet kommer följas upp och utvärderas 2021-11-19 då
handläggarna har verksamhetsdag och där de bl.a. tittar på utredningsmetodiken. I övrigt
kommer materialet beaktas vid projektering av ombyggnationen av socialkontoret, ex. hur
mötesrummen kan utformas.
Utbildning finns att tillgå via Attention och Annika Stjärnkvist erbjuder sin hjälp om man har frågor
kring arbetet.

Bilagor
2019-12-6480.pdf

6.3.    Ledamöter i funktionsstödsrådet
En del ledamöters mandatperiod går ut 2021 och ny- eller omval måste göras. Föreningarna fick 

vid förra mötet 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

Jan-Åke Hansson, ord. ledamot Synskadades riksförbund - omval
Gunvor Nielsen, ord. ledamot Hörselskadades riksförbund - omval
Kerstin Andréasson, ersättare Hörselskadades riksförbund - omval
Åsa Moberg Axelsson, ord. ledamot Reumatikerföreningen - omval
Olle Jönsson, ersättare Reumatikerföreningen - nytt val ska göras. Ny kandidat finns inte idag.
Annika Stjärnkvist, ord. ledamot Autism- och Aspergerföreningen - omval
Annika Stjärnkvist, ord. ledamot Attention - omval
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Ingrid Lindén, ord. ledamot Autism- och Aspergerföreningen - omval

Cecilia tar reda på hur lång mandatperioden ska vara.

Åtgärder

Kolla hur lång mandatperioden är för ledamöter resp. ersättare i funktionsstödsrådet.

Ej angivet Cecilia Roskvist

6.4.    Övrigt
Övriga frågor som kommer upp under mötet

Jan-Åke Hansson har fått information om att det finns kommuner som tar ut en avgift på 250 kr/h
vid ledsagning och undrar om det är något som är planerat att införas även i Olofströms kommun.
Varken Timmie Mattsson eller Annika Sjöstedt känner till det. Timmie kollar upp det och
återrapporterar på nästa möte.

Annika Stjärnkvist informerar om Funkas inkluderingsbarometer https://barometer.funka.com/
som mätt tillgängligheten på 1 748 olika webbplatser i landet. Sju kommuner hade noll fel, och
Olofströms kommun hade ett fel, vilket resulterade i en andraplacering.
Webbplatsernas startsida är testade utifrån 10 utvalda lagkrav, som visar hur bra gränssnittet
fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter
samt kognitiva nedsättningar.
Jan-Åke Hansson påpekar att det måste finnas andra alternativ för inhämtning av information då
alla inte kan läsa på internet eller kommunicera via e-post. En andraplats i all ära, men det
innebär inte att man når alla.
Annika Sjöstedt försöker ta reda på vilket fel Olofström hade på sin hemsida.

Weine Andersson anser att det finns en stor förbättringspotential vad gäller parkeringar för
rullstolsburna. På många ställen där man parkerar längs vägen är vägen smal och det är höga
kanter på trottoaren, vilket gör att man måste ta sig ur bilen i vägbanan och sedan köra långt
innan man kan ta sig upp på trottoaren. Hastigheten på passerande trafik är också hög, vilket gör
det angeläget att sänkningen från 50 till 40 i tätorten görs så snart som möjligt.
Han anser också att många handikapparkeringar är smala vilket gör det svårt att ta sig ur bilen
med rullstol.
Annika Sjöstedt tipsar om att man alltid kan kontakta kommunen direkt med sina synpunkter,
klagomål och förslag via e-tjänsten https://etjanster.olofstrom.se/oversikt/...
Man kan även fylla i en blankett och lämna in, blanketten bifogas som en pdf-fil till protokollet.
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Funktionsstödsrådets medlemmar är också välkomna att kontakta Annika via telefon och e-post.

Gunvor Nielsen framför synpunkter på att det behövs bättre belysning på en del ställen, t.ex.
utanför läkarstationen.

Annika Sjöstedt tar med sig frågorna och återkopplar vid nästa möte. Hon kollar också om det
finns någon tidplan för hastighetsändringarna i tätorten.

Åtgärder

Ta reda på om Olofströms kommun planerar att införa avgift för ledsagning.

Ej angivet Timmie Mattsson

Ta reda på vilket fel Olofström hade på sin hemsida enligt Funkas
inkluderingsbarometer.

Ej angivet Annika Sjöstedt (S)

Ta upp synpunkter på handikapparkeringar och tillgänglighet samt belysning med
ansvarig tjänsteman.

Ej angivet Annika Sjöstedt (S)

Ta reda på om det finns någon tidplan för ändring av hastighetsbegränsningar i
tätorten.

Ej angivet Annika Sjöstedt (S)

Bilagor
Förslag och klagomål.pdf

7.    Möten under 2022

Tid och plats för möten 2022:

23 februari kl. 17:15-19:15, Folkets Hus sal Klockrike
11 maj kl. 17:15-19:15, Folkets Hus sal Dahlian
7 september kl. 17:15-19:15, Folkets Hus sal Klockrike
16 november kl. 17:15-19:15, Folkets Hus sal Dahlian
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Observera att datumen i februari och maj är andra än de som var som förslag i kallelsen!

8.    Nästa möte
23 februari 2022, kl. 17:15

Nästa möte hålls den 23 februari kl. 17:15 i sal Klockrike, Folkets Hus.

9.    Mötet avslutas

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