REGIONAL HANDLINGSPLAN 2018
Regional utvecklingsgrupp för verksamhetsområdet Stöd till personer med funktionsnedsättning
Målet för funktionshinderpolitiken –
”Att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning”
- FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är utgångspunkt för funktionshinderpolitiken
och för att nå det nationella målet ska genomförandet inriktas mot nedanstående fyra områden:

Principen om universell utformning
Delmål

Åtgärd

Målgrupp

Ökad brukardelaktighet
genom implementering
av IBIC/ICF i länets
kommuner

Följa/stödja
implementeringen av
IBIC/ICF i länets kommuner.
Länsgemensam
utbildningsinsats.

Chefer/biståndshandläggare/
baspersonal SoL/LSS
Habiliteringens personal.

Hur
Anordna och samordna
länsgemensam utbildning i
samverkan med Motala
kommun.

När
2018

Ansvar

Uppföljningsmått

RUG, RUL
(regional
utvecklingsledare)

Utbildningsinsats genomförd.
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Befintliga brister i tillgängligheten
Delmål

Åtgärd

Målgrupp

Hur

När

Ansvar

Uppföljningsmått

Öka tillgängligheten och
användandet av
välfärdsteknologi i
kommuners och
landstingets
verksamheter samt öka
brukarnas digitala
delaktighet i samhället

Bevaka och utveckla
välfärdsteknologi inom
funktionshinderområdet

Personal inom
funktionshinderverksamhet

Strategisk medverkan i
referensgrupp för
välfärdsteknologi

2018

Representant
från
RUG/RUG

Deltagande vid möten. Annat?

Följa Rättviks arbete och
samverkan med
Myndigheten för
delaktighet/Mora
folkhögskola utifrån
anpassad IT,
Välfärdsteknologi.

Personer med
utvecklingsstörning

Bjuda in Kerstin Gatu/Sara
Hansson för att sedan kunna
sprida detta arbete.

26 jan 2018
23 feb 2018

RUG/RUL

All Digital Week – Digital
delaktighet Vad händer i
Dalarna

Personal, medborgare,
brukarorganisationer,
politiker, tjänstepersoner

Seminarium

21 mars
2018

RUL/RUG/Mo
ra
Folkhögskola,
LD
Hjälpmedel,
Rättviks
kommun

Seminarium genomfört

Bildstöd – ett verktyg i
mötet med brukare. Finnas
tillgängligt i kommunernas
receptioner

15 kommuner i Dalarna

Inventera kommunernas
behov

HT 2018

RUG/RUL

Inventering genomförd

Personcentrerad vård
och omsorg
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Individuella stöd och lösningar för individens självständighet
Delmål

Åtgärd

Målgrupp

Hur

När

Ansvar

Uppföljningsmått

Följa/stödja utvecklingen
/implementeringen av
FUNCA-verktyget

Följeforskning av
införandet av Funca ur ett
brukar- och
delaktighetsperspektiv

Brukare och personalteam i
LSS-verksamhet i Älvdalen,
Rättvik.

Baslinjemätning brukare och
personal i Rättvik och
Älvdalen

nov/dec 2017

Högskolan
Dalarna/RUL/
RUG

Baslinjemätning genomförd i Rättvik och
Älvdalen.

Uppföljningsmätning brukare
och personal i Rättvik och
Älvdalen.

April-maj
2018

HD

Uppföljningsmätning genomförd i Rättvik och
Älvdalen.

Bearbetning och analys samt
utvärderingsrapport.

Maj-sept 2018

HD

Muntlig återkoppling till
berörda verksamheter och
Region Dalarna.

Juni 2018

HD

Rapport överlämnas till
berörda verksamheter samt
Region Dalarna. Vetenskaplig
artikel skrivs.

Sept 2018

HD

Informationsträff och
erfarenhetsutbyte med
försäkringskassan med fokus
på assistansersättning.

23 jan 2018

LSS/SFB
1. Samsyn, rättssäkerhet,
underlätta för brukaren
så att resurser kommer
brukarna tillhanda, ökad
delaktighet för brukare

Informations- och
erfarenhetsutbyte med
försäkringskassan med
syfte att öka kunskaperna
och främja samsyn, fokus
på assistansersättning.

Enhetschefer,
biståndshandläggare LSS,
administrativ personal,
habiliteringens personal,
brukarorganisation

Utvärderingsrapport publicerad
Vetenskaplig artikel publicerad

RUG /FK/RUL

Informationsträff genomförd

2. Tydlighet i hantering
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Delmål
Rätt kompetens ska
finnas hos personal som
möter personer med
funktionsnedsättning för
att tillgodose jämlikhet i
levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället

Samhället ska ge rätt
stöd till barn som har
föräldrar med
intellektuell
funktionsnedsättning
eller andra kognitiva
svårigheter.

Åtgärd

Målgrupp

Bevaka/följa
kompetensområdet via
Nationella
kompetensrådet/
Vård- och omsorgscollege/
Dalarnas kompetensplattform.

Hur

När

Ansvar

Representation från
funktionshinderverksamhet/a
rbetsgivare i regional
styrgrupp för VoC

2018

RUL/verksam
hetschefer

Samordna
länsövergripande frågor
gällande införandet av
stödpedagog i LSSverksamhet- följa
införandet av
stödpedagoger i Avesta.

Utförarchefer LSS/SoL

Genom representant i RUG
funktionsnedsättning

2018

RUG/RUL

Kunskapssatsning Att medvetandegöra, skapa
beredskap, bidra med
kunskap i verksamheter
som i sitt arbete möter
föräldrar med intellektuell
funktionsnedsättning.

Personal i verksamheter
som möter föräldrar med
intellektuell
funktionsnedsättning.
Politiken?

En programgrupp med
representanter från skola,
LSS, IFO, hab, lst,
barnhälsovård, RD ska
planera och genomföra en
dags seminarium per år i en
serie utifrån fyra
identifierade temaområden
för kunskapsutveckling.

2018

RUG/program
grupp/RUL/
LST

Uppföljningsmått

Genomförd aktivitet

Arbetet ska samordnas med
Länsstyrelsen Dalarna utifrån
deras uppdrag gällande
föräldraskapsstödsamordning
2018-2021som är riktat till
kommuner, landsting,
regioner och andra
föräldraskapsstödjande
aktörer.
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Att förebygga och motverka diskriminering
Delmål

Åtgärd

Regionalt stöd för arbete
med årscykel Öppna
jämförelser socialtjänst

Omvärldsbevaka

Kvalitetssäkra indata

Målgrupp

Hur

När

Ansvar

Uppföljningsmått

RUL

Inmatningsseminarium

30 jan 2018

RUG/RUL

Genomförd aktivitet

Analys av regionala resultat

Analysseminarium

Sept 2018

RUG/RUL

Genomförd aktivitet

Sammanställa regionala
resultat

Länsrapport

Okt 2018

RUL

ÖJ Länsrapport publicerad

Regional konferens

HT 2018

RUG/RUL/SKL

Konferensen genomförd

Öka kunskapen om FN:s
konvention om rättigheter
för personer med
funktionsnedsättning samt
öka kunskapen om hur
konventionen ska tillämpas.

Chefer/verksamhets/
kvalitetsutvecklare,
nyckelfunktioner i det
lokala utvecklingsarbetet.

Personal inom
funktionshinderverksamhet
i kommuner och landsting
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