
Funktionsstödsrådet
2022-05-11 17:15 - 19:15

Plats
Folkets Hus, sal Dahlian

Deltagare
Cecilia Roskvist (Organisatör), Anita Sandberg (Hörselskadades Riksförbund) (Frånvarande),
Annika Sjöstedt (S), Annika Stjärnkvist (Autism- och Aspergersföreningen, Attention & NSPH /
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Åsa Moberg Axelsson (Reumatikerföreningen)
(Frånvarande), Birgitta Sigvant (FUB / För Utvecklingsstörda Barn, Unga och Vuxna)
(Frånvarande), 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) (Frånvarande), Rolf Jönsson (C), Sophie Kjellberg (S),
Timmie Mattsson, Weine Andersson (Neuro) (Frånvarande)

1.    Närvarande

Utöver deltagarna i Stratsys Meeting närvarade även Gunvor Nielsen (HRF), Roger Jönsson
(teknisk samordnare infrastruktur) och Anna-Karin Johansen vid dagens möte.

2.    Mötets dagordning
Godkännande av dagordning.

Mötets dagordning, som varit utsänd tillsammans med kallelsen till dagens möte, godkändes med
den förändring att mötet inleds med att deltagarna kan ställa frågor till Roger Jönsson.

3.    Frågestund med Roger Jönsson, teknisk samordnare
infrastruktur
Roger är inbjuden till mötet för att besvara frågor från rådets ledamöter.
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• Rösjövägen är i dåligt skick, när ska den göras vid? Planen var att den skulle
belagts under 2021, men p.g.a. specialbeläggning hanns det inte med under
förra året utan den kommer att beläggas i år.

• Rådet har tidigare uttryckt att man anser att det finns för få
handikapparkeringar i Olofström. Roger svarar att Plan- och bygglagen säger
att man ska anordna plats för parkering, lastning och lossning i skälig
utsträckning, vilket kommunen anser att man gjort, och att de är placerade i
enlighet med de krav som finns.

• Finns det samverkan mellan kommunen och de olika föreningarna för att se
var ev. hinder eller förbättringsmöjligheter finns? Roger svarar att det inte finns
idag, men att det är något man skulle kunna ha framöver.

• Vad gäller höga trottoarkanter svarar Roger att trottoarkanter måste finnas
med hänsyn till synskadade och att det finns nedsänkningar i trottoarkanterna
på lämpliga ställen för att underlätta för rullstolsburna.

• Varför är det så svårt att få ett handikapptillstånd för parkering? Roger svarar
att kraven har skärpts och att det är trafikförordningen och trafikverkets
föreskrifter som styr, men att man försöker tillmötesgå behoven i möjligaste
mån.

4.    Föregående protokoll
Uppföljning av protokoll för föregående möte.

Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes.
Timmie Mattson fick vid förra mötet i uppdrag att ta reda på vem inom kommunen som ansvarar
för samarbetet med länsstyrelsen i funktionshinderspolitiska frågor. Det finns ingen uttalad
person som ansvarar för detta.

5.    Val 2022
Anna-Karin Johansen från Valnämnden är inbjuden för att diskutera bl.a. tillgänglighet vid

valgenomförandet.

Anna-Karin Johansen från Valnämnden informerar om valet 2022.

Valdagen är den 11 september och det är möjligt att förtidsrösta under perioden 24 augusti-10
september. Förtidsröstning sker i PRO:s lokaler i gamla hotellet mitt emot kommunhuset, och
man kommer även vid ett par tillfällen att kunna förtidsrösta i Jämshög och Kyrkhult.

Anna-Karin informerar även om vilka de olika valdistrikten är och vilka vallokaler som är aktuella
inom de olika distrikten.
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• Vilboken – Vilboksskolans gymnastiksal
• Kyrkhult/Hemsjö – Kyrkhults församlingshem
• Jämshög – Jämshögs medborgarhus
• Brännaregården – Brännaregårdsskolans gymnastiksal
• Ekeryd/Gränum – Ekerydsskolans gymnastiksal
• Oredslund – Dannfältshallen 
• Olofström C – Dannfältshallen 
• Olofström/Vilshult - Dannfältshallen

Valnämnden har besökt samtliga vallokaler och har försökt följa myndigheten för tillgänglighets
checklista som finns för vallokaler.

Rådet har vid mötet inte några synpunkter på lokalerna mer än att man ska se till att det finns bra
belysning. Om det finns spotlights är det en fördel om de kan släckas då skarpt ljus ibland kan
störa mer än göra nytta för vissa synskadade.

Vid fler frågor kan Anna-Karin kontaktas via e-post: anna-karin.johansen@olofstrom.se

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

Timmie Mattsson

• Man håller inom funktionsstöd på att arbete med att få in
barnkonsekvensanalyserna i arbetet.

• Det finns ett antal grundprinciper i barnkonventionen, och dessa ska alltid
beaktas vid alla beslut som rör barn.

• Processkartläggning pågår inom personlig assistans.
• Ett samarbete med utbildningsförvaltningen är uppstartat.
• En aktuell fråga är boendeplanering. En enkät är utskickad till alla mellan 13

och 30 år, och den visar att antalet gruppbostäder behöver utökas. En rundtur
ska göras för att se över de lokaler som finns och vilka möjligheter som finns
att utöka. Annika Stjärnkvist påpekar antalet platser i ett boende inte bör vara
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fler än 3-5, för att få en så trygg boendemiljö som möjligt, och att det är viktigt
att man kommer ihåg att det är ett hem, inte bara en plats där man bor.

• Förfrågningsunderlag angående personlig assistans på entreprenad är
utskickat. Det har förhandlats med facken och man har haft möte med
assistansberättigade individer och deras företrädare samt med medarbetarna.

7.    Återkoppling Gott bemötande i skolan
På mötet den10/2 2021 deltog skolchef Patrik Håkansson och han berättade om npf-bemötande i

skolan. Föreningen undrar över hur läget är i Olofströms kommun vad gäller barn/ungdom med

problematisk skolfrånvaro och hur man arbetar med det ur ett npf-hantverkperspektiv. Vi undrar

dessutom hur man arbetar förebyggande med de barn och unga som idag är i riskzonen för att

hamna där. Dvs finns tydliga handlingsplaner och riktlinjer skapade utifrån behov och förmågor för

barn/ungdomar med npf ?

Fråga från representanter för Autism -och Aspergerföreningen Blekinge

Timmie sitter med i en samverkansgrupp tillsammans med regionen och kommunerna, ”Tillbaka
till skolan”, som inriktar sig på barn med npf-diagnoser (neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar). Timmie återkommer med information efter utvärdering av projektet.

Annika tar med ovanstående frågor till Patrik Håkansson och återkommer med svar så snart hon
fått dem. Hon flaggar dock för att Patrik har mycket nu med anledning av de flyktingar som
kommit från Ukraina.

Sara Johansson jobbar med s.k. hemmasittare. Det är intressant att veta hur de jobbar och efter
vilka teorier. Annika Sjöstedt bjuder in både Sara och Patrik till nästa möte.

Åtgärder

Bjuda in Patrik Håkansson och Sara Johansson till nästa möte.

Ej angivet Annika Sjöstedt (S)

8.    Information från föreningarna
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Reumatikerföreningen
• De månatliga aktiviteterna är igång igen, med väldigt god uppslutning. Ca 70%

av medlemmarna är med på månadsmötena. Man har olika föredrag, bingo,
korvgrillning osv. – enklare aktiviteter.

SRF
• Den 3-5 juni bjuds medlemmarna in till en träff i Kalmar där de bl.a. kan få

prova på att köra bil, åka motorcykel och åka Ferrari. Detta görs i samarbete
med regions Syd.

• En temavecka med mat och aktiviteter från olika länder ska hållas i Almåsa i
juli, på en kursgård som ägs av en stiftelse knuten till SRF. 

• Föreningen ska träffa regionpolitikerna i augusti, och då träffar man blocken
var för sig.

• Kontinuerligt arbete med de problem som börjat uppstå med indragen
ledsagning och färdtjänst m.m.

HRF
• Läsecirkeln är fortfarande igång.
• Ett möte med hörselvården hölls den 5 maj med information och frågestund om

hörsel och hjälpmedel m.m. Mötet var mycket givande och hade ett stort
deltagande.

• Två resor är inplanerade, den 27 maj och den 22 juni.
• Grillkväll planeras i början på augusti vid Blåsegylet.

Autism- och Aspergerföreningen
• Har varit en downperiod då det är svårt att få folk att engagera sig i föreningen,

men nu börjar det komma igång lite mer.
• Annika tipsar om att man som verksamhet kan bli medlem i Autism- och

Aspergerförbundet. Medlemskapet kostar 300 kr per år och då får man tillgång
till de aktiviteter som anordnas. Det kommer även att finnas aktiviteter för
vuxna, som biokvällar och föreläsningar m.m.

• Föreningen är med i planeringen av psykiatriveckan och de slår ett slag för att
nominera årets eldsjäl, vilket kan göras fram till 22 maj.
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9.    Övriga frågor
Var befinner vi oss på trappan? Någon som har synpunkter?

Samarbete för genomförande av funktionshinderspolitiska  strategier och planer? Ansvar? Hur

fungerar det? (Fråga från förra mötet)

Nils-Åke Nielsen undrar om man har tänkt på funktionshindrade om det skulle bli krig eller oro i
landet, t.ex. vad gäller skyddsrum.
Skyddsrummen är gamla och det är MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som
ansvarar för dem, och de är enligt uppgift inte anpassade utan man ombeds att ta hjälp av t.ex.
grannar eller andra. 

Nils-Åke undrar även vad som händer med Jemsegården, och svaret på det är att diskussioner
pågår.

Ingrid Lindén lyfter åter frågan om var rådet anser att Olofström befinner sig på
delaktighetstrappan. Den allmänna uppfattningen är att man befinner sig någonstans i mitten och
att rådet är ett uppskattat forum där man känner att man får gehör för en del frågor och har en bra
dialog.

Annika Stjärnkvist föreslår att kommunen ska försöka bli bästa LSS-kommun, nu när man blivit
bästa friluftskommun två gånger.

10.    Nästa möte
7 september  2022, kl. 17:15

Nästa möte är planerat till den 7 september. Önskemål från politiken att se om det går att flytta
mötet någon vecka då det nu ligger ett par dagar innan valet.

Åtgärder

Se om det går att planera in ett annat datum för nästa möte.

Ej angivet Cecilia Roskvist
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11.    Mötet avslutas

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