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Minnesanteckningar RUG funktionsnedsättning 
2018-06-08 

 

Närvarande: Lotta Daun-Messing (Ludvika), Sofia Knöös (LD hjälpmedel), 
Carl Widman (landstinget), Tina Lans (Falun), Pia Blomstedt (Mora), Fredrik 
Lindström (HSO Dalarna), Maria Fernström (Högskolan Dalarna), Elisabeth 
Holm (Länsstyrelsen), Cecilia Björklund (habiliteringen), Helena Hanno 
Enochsson (Region Dalarna), Katarina Nordin (LD Hjälpmedel), Katja 
Vestling (Leksand), Linda Biltmark (försäkringskassan, via Skype), Maria Ekelöf 
(Region Dalarna) 

Förhindrade: Joacim Andersson (Leksand), Gunilla Klingh (Rättvik), Carina 
Schutzer (Avesta), Fredrik Blomqvist (Borlänge) 

 

 

1. 09.00-09.45 Katarina Nordin, verksamhetsutvecklare 
landstinget Dalarna - Hur kan vi skapa förutsättningar för 
innovationer? Katarina berättar också om ett pågående 
innovationsprojektet inom välfärdsteknik, där bl a Leksand deltar. 

LD driver fyra innovationsprojekt, där bl a habiliteringen och 
Leksands kommun är med. Habiliteringen är med i ett 
experimenterande projekt om digital tolkning vid utprovning av 
hjälpmedel och Leksand i ett projekt om digital medicinpåminnelse. 

Har medarbetare rätt kompetens och utbildning för att kunna 
använda digital teknik?  

Smart hem Smedjan trygghetsboende 70+, Kopparstadens 
visningslägenhet för digitala lösningar i Falun. Öppnar i september 
2018 och inreds med IKEAs möblemang för äldre. Se vidare bifogat 
bildspel. 

Förslag att RUG besöker Smedjan under någon av höstens 
möten, bjuda med även kontaktpersoner för RUG. 
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Kan Smedjan inredas med digitala lösningar för målgruppen 
personer med funktionsnedsättningar? Katarina Nordin tar 
frågan till nästa styrgruppsmöte, Kopparstaden äger frågan. 

 

2. 10.00-10.30 Information om Länsstyrelsens 
samordningsuppdrag kring föräldraskapsstöd – Elisabeth 
Holm, samordnare föräldrastöd, barnrätt, jämställdhet Länsstyrelsen 
i Dalarna 

Samordningen kring föräldraskapsstöd ska stärka utvecklingen, den 
ska vara kunskapsbaserad, vara universellt utformat, ta hänsyn till 
barnrätts- funktionshinders- och jämställdhetsperspektiven. 

Elisabeth samordnar ett länsnätverk med alla kommuner i länet 
utom Malung-Sälen, många från elevhälsan är med. Även Rädda 
barnen, studiefrämjandet, ABF finns representerade. Nätverket 
träffas 4 ggr/år. Det finns en handläggare på varje Länsstyrelse som 
har uppdrag utifrån den nationella strategin för föräldraskapsstöd. 

Vad arbetar nätverket med? Elisabeth utgår främst från nätverkets 
behov. Nätverket vill bl a samordna föräldrastödsutbildningar i 
länet, låna resurser från varandra, utbyta erfarenheter. En strategi 
för länssamarbetet är under genomförande och är ute på remiss.  

Fredrik Lindström, HSO, önskar att remissen går även till HSO. 
Elisabeth får kontaktuppgifter till nyckelpersoner för strategiarbetet 
i länet genom Maria Ekelöf.  

RUG funktionsnedsättning tar del av utkastet till strategin, det 
skickas med minnesanteckningarna. Elisabeth önskar inspel 
utifrån vårat fokusområde. 

 

3. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna. 

 

4. Aktuellt till och från Högskolan Dalarna – Maria Fernström 

Ingen input till eller från Högskolan. 

 

5. 11.00-11.30 Linda Biltmark, regionalt samverkansansvarig 
försäkringskassan. Deltar via Skype. Linda har önskemål om en 
struktur för informationsvägar mellan försäkringskassan och 
funktionshinderverksamheter gällande statlig assistansersättning och 
ärenden rörande personlig assistans.  

Alla beslut kommer inte fram till kommunerna, ett nationellt 
erbjudande från försäkringskassan har gått ut gällande att formulera 
lokala överenskommelser om vilken väg kommunerna vill ha 
besluten. Kommunerna behöver kunna avvikelserapportera om 
besluten inte går rätt väg. Det ska kunna underlättas nu när 
kommunerna fått det utökade ansvaret.  
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Kommunerna upplever att det är svårt att få ut hela beslut. Linda 
har skrivit förslag på ö.k för Borlänge kommun.  

Önskemål från RUGen att få förtydligat vad som ska vara med 
i beslutet. Linda Biltmark lyfter till Christina Sturesson, chef 
försäkringskassan, att kommunerna önskar få förtydligande av 
beslut, gemensamma utredningar samt utökat samarbete. 
Återkopplar till RUG genom Maria Ekelöf. 

 

6. Information till och från regional nivå 

- Brukarundersökning LSS – regionalt tag? 

Frågorna i SKL:s brukarundersökningen LSS är på för låg nivå 
anser man i Leksand. Man får heller inte gehör från SKL när 
man framför förslag till ändringar i frågeställningarna, säger 
Katja Vestling. Leksand har valt att formulera en egen variant av 
brukarundersökningen. 

Beslut: Maria Ekelöf får i uppdrag att bjuda in Christina 
Eriksson, stödpedagog och Cathrine Flodström Backlund, 
verksamhetsutvecklare Ludvika samt Yvonne Thorell, 
verksamhetsutvecklare Leksand till något av mötena med 
RUG i höst för att berätta hur man arbetar med 
brukarundersökningen LSS samt utifrån införande av titeln 
och funktionen stödpedagog i Ludvika. 

- Öppna jämförelser. Beslut i länschefsnätverk 27 april att inga 
länsrapporter ska sammanställas för något av områdena i höst. 
Därmed kommer analysseminariet den 12 september inte heller 
att genomföras utan ställs in. Länschefnätverket vill dock att 
Region Dalarna fortsatt anordnar inmatningsseminarium för att 
kvalitetssäkra indata till ÖJ. 

- Kunskapsdag föräldraskapsstöd 31 okt 2018. Ett program är 
i princip klart. En ¨Boka dagen¨ kommer att gå ut före 
midsommar. Ett gediget arbete har gjorts i och genom 
arbetsgruppen som har i uppdrag att planera för och genomföra 
kunskapsdagen i höst. 

- Referensgrupp välfärdsteknik. Referensgruppen har gjort en 
omstart och haft ett första möte i juni. Man ska formulera syfte 
och inriktning för gruppen. Helena Hanno Enochsson 
samordnar gruppen. 

- IBIC workshop 8 okt – Ingen inbjudan har skickats ut ännu 
från SKL. 

- Representant Nationella kompetensrådet – Lina 
Holmström, avdelningschef Ludvika, föreslås som representant. 
Maria Ekelöf får i uppdrag att tillfråga Lina Holmström. 
Bra om det kan vara en chefsfunktion från både kommun och 
landsting med i NKR. Carl Widman kan ta representantskapet 
för landstinget.  

- Våga resa projektet – Fredrik Lindström, HSO, berättar om 
projektet som drivs genom Region Dalarna, Kultur och 
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bildning, samt ABF. Projektet riktar sig till ungdomar med 
funktionsnedsättning. Det har varit en bred representation i 
pilotprojektet och fem av ungdomarna ska anordna ett läger i 
sommar. En ny vandringsled i Njupeskär är tillgängliggjord. Det 
är viktigt med mångfalden i projektet uttrycker Fredrik.   

 

7. Regionbildningsfrågan – Helena Hanno Enochsson 

Rådet för välfärdsutveckling är färdiga med ett förslag för hur 
verksamheten inom hälsa och välfärd ska bedrivas efter 2019, då 
Landstinget och Region Dalarna slås samman. Till sin hjälp har de 
haft chefsnätverkets AU. 

Målsättningen har varit att behålla en plattform för gemensam 
samverkan mellan kommun och landsting. Rådet har inte gått in på 
innehållet i verksamheten, det är något som chefsnätverket kommer 
att arbeta med under hösten.  

Ett politiskt råd föreslås även finnas i fortsättningen, men att rådet 
ska breddas och bestå av representanter från alla kommuner och 
bestå av ordförande från socialnämnd eller motsvarande, samt 
presidiet för hälso- och sjukvårdsnämnden i den nya regionen.  

En grundbemanning bör finnas och den ska finanserias genom att 
kommuner och den nya regionen tecknar avtal, såsom vi har idag 
(avtalen täcker fyra tjänster).  

Än så länge finns det inga förslag på innehåll, vilka regionala 
utvecklingsgrupper som ska finnas kvar och hur de ska bemannas. 
Det arbetet fortsätter i höst utifrån de diskussioner som har förts i 
chefsnätverket.  

 
8. Övrigt 

 
- Återkoppling Ungdomshälsan. Den 30 maj hölls en 

processdag för berörda med mål att ta fram en 
ramöverenskommelse. Har man beaktat inspel från RUG 
funktionsnedsättning?  
Helena Hanno Enochsson undersöker vad som är gjort 
och återkopplar via Maria Ekelöf. 

 
- Digidel konferens. Länsbiblioteket planerar tillsammans med 

Digidelnätverket och Länsstyrelsen Dalarna en konferens om 
digital delaktighet. Länsbiblioteket har fått pengar till dagen från 
Digidelnätverket. Tanken med konferensen är att lyfta upp vad 
som görs för de människor som ännu står utanför det digitala 
samhället i Dalarna. Maria Ekelöf har varit inbjuden till 
arbetsgrupp för konferensen och lyft 
funktionshinderperspektivet och det arbete vi bevakar genom 
Region Dalarna – att öka tillgängligheten och användandet av 
välfärdsteknik samt öka brukarnas digitala delaktighet i 
samhället. Konferensen genomförs preliminärt den 7 november 
2018. 
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- Konferens – Roboten i det sociala arbetet, hot eller 
möjlighet? Kunskapshöjande dag om automatisering inom 
socialtjänsten.  

 

Bilagor  

 

Bilaga 1  Innovation – Katarina Nordin LD Hjälpmedel 

Bilaga 2 Utkast strategi för föräldraskapsstöd i Dalarna 

Bilaga 3 Arkitektur i hälsans tjänst: 

 https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/arkitektur-i-halsans-
tjanst/ 

Bilaga 4 Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet? 

 

   

Maria Ekelöf 

Utvecklingsledare  

https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/arkitektur-i-halsans-tjanst/
https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/arkitektur-i-halsans-tjanst/

