Funktionsstödsrådet
2022-02-23 17:15 - 19:15
Plats
Folkets Hus, sal Klockrike

Deltagare
Cecilia Roskvist (Organisatör), Anita Sandberg (Hörselskadades Riksförbund), Annika Sjöstedt
(S), Annika Stjärnkvist (Autism- och Aspergersföreningen, Attention & NSPH / Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa) (Frånvarande), Åsa Moberg Axelsson (Reumatikerföreningen)
(Frånvarande), Birgitta Sigvant (FUB / För Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna), Ingrid
Lindén (Autism- och Aspergersföreningen), Jan-Åke Hansson (Synskadades Riksförbund), Jüri
Känno (Reumatikerföreningen), Kerstin Andreasson (Hörselskadades Riksförbund)
(Frånvarande), Miroslav Milurovic (S), Nils-Åke Nielsen (DHR / Delaktighet Handlingskraft
Rörelsefrihet), Rolf Jönsson (C) (Frånvarande), Sophie Kjellberg (S) (Frånvarande), Timmie
Mattsson, Weine Andersson (Neuro) (Frånvarande)

1. Närvarande
Utöver deltagarna i Stratsys Meetings närvarade även Gunvor Nielsen (HRF) och Mohammed
Saleh Ahmed (praktikant socialförvaltningen) 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.
Annika Sjöstedt har lyft frågan angående antalet handikapparkeringar och deras tillgänglighet
med Roger Jönsson, teknisk samordnare infrastruktur. Enligt Roger finns lagar och regler från
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staten angående handikapparkeringar som kommunen följer. Beslutas att Roger bjuds in till ett
möte med funktionsstödsrådet under året. Ansv. Annika Sjöstedt.
Tidplan för ändring av hastighetsbegränsningar i tätorten – Sänkning från 50 till 40 är gjord på
många vägar. Någon generell tidsplan för ändringar av hastighetsbegränsningar finns inte, utan
det görs efter hand som besluten fattas.
Annika Sjöstedt har utan framgång försökt få kontakt med Funka för att ta reda på vilken brist
kommunens hemsida hade i deras inkluderingsbarometer. Annika återkommer när hon fått ett
svar från dem.

Åtgärder
Roger Jönsson bjuds in till ett kommande funktionsstödsråd för information om bl.a.
handikapparkeringar.
Ej angivet

Annika Sjöstedt (S)

4. Lägesbeskrivning från funktionsstödsverksamheten
Aktuell information gällande funktionsstödsverksamheten från verksamhetschef funktionsstöd
Timmie Mattsson
Svar på frågor från förra mötet
Ledsagning enligt Socialtjänstlagen:
År 2021 var det 153 kr/tillfälle. För 2022 blir det 154 kr.
Material för handläggare i mötet med enskilda:
Materialet är användbart och beaktas inför möten på strukturell basis. Bildstöd i att beskriva
utredningsprocessen är något som ska tas fram. Under år 2022 är handläggarnas
kompetensutveckling i att hålla möte med målgruppen ett prioriterat område och en
återkommande diskussion. Materialet är skickat till projektgruppen som sitter med ritningarna till
nya socialkontoret och de har läst dem.
På frågan från Nils-Åke Nielsen (DHR) om hur långt har man kommit i arbetet med
ombyggnaden av socialkontoret svarar Timmie att en ritning finns framme.

5. Information från föreningarna

2/5

Ingrid Lindén, Autism- och Aspergersföreningen
Föreningen har haft sina vanliga möten samt badresa till Kaskad.
En studiecirkel om autism är på gång, till vilken alla är välkomna. Studiecirkeln är kostnadsfri,
men kurslitteraturen får man bekosta själv. Anmälan görs till Annika Stjärnkvist.
Birgitta Sigvant FUB
Innebandy och teatercirkel har startats.
Tyvärr riskerar föreningen i västra Blekinge att läggas ned p.g.a. bist på ideella krafter.
Jan-Åke Hansson
Årsmöten är planerade i Karlshamn den 14 mars, Karlskrona den 17 mars och för distriktet den 8
april.
Den 10 april ska man ha syntolkning på teatern i Karlshamn.
Den 5 maj visar ett it-företag hjälpmedel för synskadade.
Man har planerat en tvådagarsaktivitet för samverkan med unga synskadade i syd, där man bl.a.
ska lära sig smarta telefoner och få prova på att köra bil på trafikövningsplatsen här i Olofström.
Eventuellt genomförs en aktivitetsvecka i Stockholm efter sommaren.
Anita Sandberg/Gunvor Nielsen
Årsmöte är planerat till den 27 mars.
Ett antal aktiviteter är planerade framöver, bl.a grillkväll i augusti och en del småresor i Olofström
och orterna runtomkring.
Man planerar att bjuda in någon från hörselvården till ett kommande möte samt även politiker till
en träff framöver.
Föreningens 50-årsjubileum är tänkt att firas i oktober.
Anita informerar även om Hörselkunskap, en utbildning för syn- och hörselinstruktörer som
genomförs av Hörselskadades Riksförbund. Personal inom äldreomsorgen kan få utbildning via
förbundet. Kostnad 24 000 kr.
För att arbeta som syn- och hörselinstruktör behöver man gå motsvarande utbildning i
synkunskap som arrangeras av Iris Förvaltning.
Kommunen har tidigare haft syn- och hörselinstruktör, men i dagsläget finns ingen. Instruktörens
uppgift är att, när man fått sina hjälpmedel, finnas som hjälp i hemmet så att man kan komma
igång och klara sig själv.
Cecilia ser till att informationsmaterialet kommer socialförvaltningen och -nämnden tillhanda.

Jüri Känno, Reumatikerföreningen
Reumatikerföreningen har ca 70 medlemmar. Ca 40% av dessa deltar i mötena, vilket är en
mycket bra uppslutning.
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Föreningen har ordnat föreläsningar, grillkvällar och julbord. Ekonomin är god och det är en
mycket bra stämning i föreningen.

Nils-Åke Nielsen, DHR
Styrelsemöten hålls som vanligt igen, och man har planerat årsmötet till slutet av mars.

5.1. Begreppen funktionsvarierad, funktionshindrad och funktionsnedsatt
På kommunens hemsida används begreppet funktionsvarierad i beskrivningen av
funktionsstödsrådet. Det är ett begrepp som beskriver alla människors variation i funktion. Att vara
funktionshindrad blir man då tillvaron inte är anpassad och funktionsnedsatt beskriver det faktum
att man har en nedsättning i en eller flera funktioner. Vilket begrepp tycker rådet är bäst?
Jan-Åke Hansson påpekar att Socialstyrelsen endast använder sig av begreppen
funktionshindrad och funktionsnedsatt. Alla har vi variationer i våra funktioner.
Beslutas att föreslå ändring på hemsidan till att inte använda begreppen
funktionsvariation/funktionsvarierad.

Åtgärder
Meddela kommunikation att begreppet funktionsvariation/funktionsvarierad ska bytas
ut mot funktionshindrad eller funktionsnedsatt på hemsidan.
Ej angivet

Annika Sjöstedt (S)

6. Övriga frågor
6.1. Länsstyrelsen, MFD och SKR
Länsstyrelsen har i uppdrag (år 2021-2023) att tillsammans med MFD och Sveriges regioner och
kommuner att stödja region och kommun att genomföra funktionshinderspolitiska strategier och
planer. Fungerar det? Vad görs? Vem ansvarar i kommunen?
Kan man via detta samarbete t.ex. få hjälp med den utbildning i hörselkunskap som Anita
informerade om?
Finns det något samarbete och plan idag? Beslutas att Timmie kollar upp inom kommunen vem
som ansvarar för dessa frågor.

Åtgärder
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Ta reda på vem inom kommunen som ansvarar för samarbetet med länsstyrelsen i
funktionshinderspolitiska frågor.
Ej angivet

Timmie Mattsson

6.2. Synpunkter på trappan från MFD
Ingrid påminner också om att fundera över var i MFD-trappan vi i Olofström befinner oss nu.

6.3. Ritgranskningsgrupp
Nils-Åke Nielsen undrar hur det går med ritgranskningsgruppen. Annika Sjöstedt kommer att
kontakta honom när något nytt kommer upp. Kallelse till projektet med Holjegården kommer.

6.4. Miljövänlig syntolkning på distans
Jan-Åke Hansson informerar om ett projekt som heter miljövänlig syntolkning på distans, vilket
går ut på att den som syntolkar inte behöver vara på plats utan kan sköta det på distans. Jan-Åke
undrar om man är intresserad av att prova detta när försöken kommer igång ute i landet. Han
rekommenderar också att man tittar på TV4 och Kunskapskanalen för att få en uppfattning om
vad syntolkning är.

7. Nästa möte
11 maj 2022, kl. 17:15
Nästa möte hålls den 11 maj kl. 17:15 i Dahlian, Folkets Hus.

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