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Minnesanteckningar RUG funktionshinder 2019-10-
25 

 

Närvarande: Fredrik Lindström (Funktionsrätt Dalarna), Lotta Daun-Messing 
(Ludvika), Gunilla Klingh (Rättvik), Cecilia Björklund (Region Dalarna), Carl 
Widman (Region Dalarna), Fredrik Blomqvist (Borlänge), Maria Fernström 
(Högskolan Dalarna), Maria Ekelöf (Region Dalarna)  

Förhindrade: Joacim Andersson (Mora), Tina Lans (Falun), Sofia Knöös 
(Region Dalarna), Indira Dimac (Avesta) 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna. 

 

2. Information till och från regional nivå 

- Nuläge stödstrukturen/avdelningen Hälsa och Välfärd. 

RUG funktionshinder anser att det är viktigt att lyfta, belysa och 
involvera funktionshinderfrågorna i de pågående 
arbetena/processerna med kunskapsstyrningarna inom kommuner 
och region. 

Förslag från RUG funktionshinder: Verksamhetscheferna vill 
ha en funktion på avdelningen för Hälsa och Välfärd som 
arbetar med funktionshinderfrågor. Verksamhetscheferna 
föreslår att de som idag är representanter i RUG 
funktionshinder övergår till att bli representanter i en 
referensgrupp. Vidare föreslår man att det ska finnas 
representation från nuvarande RUG funktionshinder i någon 
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av den regionala kunskapsstyrningens lokala 
programområden (LPO).  

 

- Återkoppling från möte med länschefsnätverket den 4 okt 

RUG funktionshinder går igenom nya mötesstrukturen för 
länschefsnätverket samt tar del av beslut från möte 4 oktober, bland 
annat beslut gällande regionala samverkansöverenskommelser. Vi 
navigerar även på Region Dalarnas hemsida och tittar in på Hälsa 
och välfärds ¨rum¨. Hemsidan ska uppdateras i sin helhet under 
början av 2020. Se bifogad länk till hemsida Hälsa och Välfärd 

 

- Återkoppling från nationellt nätverk funktionshinder samt 
Socialstyrelsen 

Nyheter från Socialstyrelsen presenteras i bildspel.. Se bilagor 1, 2 

Socialstyrelsen har påbörjat arbetet med att uppdatera 
handboken ¨Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning 
LSS¨ från 2012. Socialstyrelsen önskar inspel från 
kommunerna, se vidare bild 4 i bifogat bildspel ¨PPT 16 okt -
19 SKL¨. Maria Ekelöf skickar förfrågan från Socialstyrelsen 
via e-post till RUG funktionshinder samt kontaktpersonerna i 
länet. 

Region Gotland presenterar sitt arbete kring habiliteringsersättning, 
se bilaga 4 
 
Förslag till nationell verksamhetsplan 2020 för 
funktionshinderområdet presenteras. Förslaget har tagits fram av 
det nationella nätverket för funktionshinderfrågor tillsammans med 
SKL. Beslut ska tas av RSS (Regionala samverkans- och 
stödstrukturen). Se bilaga 3. 
 
I sammanhanget psykisk ohälsa och samsjuklighet lyfter Lotta Daun 
Messing målgruppen ungdomar med funktionshinder som har 
föräldrar som kanske själva har ett funktionshinder och som man 
egentligen får arbeta mer med än ungdomen, för att föräldrarna 
saknar förmåga att ha den struktur som deras barn behöver ha. 
Samt att föräldrarna kan påverka ungdomarna på ett sätt som ger 
negativ påverkan hos ungdomen och då måste man lägga kraft på 
arbetssätt med ungdomen som egentligen inte behövs. I Ludvika ser 
man en ökning av de här ärendena. 
 

- Funca - aktuellt läge 

I samband med möte med Kari Jess, Högskolan Dalarna, med 
anledning av pågående följeforskning av Funca framkommer att 
Älvdalen har implementerat verktyget inom boende och 
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sysselsättning. Funca är en del av arbetssättet inom 
funktionshinderverksamhet i Älvdalen. Kari Jess kommer att 
genomföra ett besök till i Älvdalen under hösten och där finns ett 
bra underlag inför slutförandet av följeforskningen.  

Rättvik är i planeringsstadiet för att införa Funca och Kari kommer 
att besöka Rättvik en gång till under hösten för att möta 
arbetsgrupperna och genomföra fokusgruppsintervjuer. 
Följeforskningen kommer att kunna presenteras för berörda 
verksamheter under januari 2020. 

Leksand har under hösten utbildat administratörer och en personal 
är certifierad utbildare.  

 

- Föräldraskapsstöd – Länsstyrelsen har en idé till ett erbjudande 
om konkret stöd till kommunerna, ideella sektorn och regionen. 

I samband med kommande möte på Länsstyrelsen den 30 okt kl 
9-12 med regionalt nätverk föräldraskapsstöd, kommer det att 
ske en presentation av Länsstyrelsens förslag till stöd gällande 
föräldraskapsstöd och beslut kommer att tas på mötet. 

 

- Nationella kompetensrådet (NKR) - representation  

Frågan om Dalarnas representation i NKR ska lyftas i 
länschefsnätverket förvaltningschefer inom kommuner och region 
under hösten. Viktigt är att personen som representerar i NKR både 
har egen kompetens om området och tillgång till nätverk – eller kan 
skapa nätverk på något sätt.  
Meningen är att representanten ska bidra och få bidrag av andra på 
nätverksträffarna och kunna vara vidarekommunikatör och sprida 
det som görs och få in synpunkter från fler i sitt län/region.  
 
Numera när VO-College är värdorganisation för NKR betonar 
NKR vikten av samverkan med eller att representanten ska ingå i 
VO-College regionala eller lokala styrgrupp. Alternativt vara 
adjungerad. 
 
Förslag: RUG funktionshinder anser att en chefsfunktion för 
verkställighet bör representera NKR. Skulle ordförande i 
regionala Vård- och omsorgscollege kunna tillfrågas om att bli 
länets representant? Maria Ekelöf får i uppdrag att undersöka 
saken vidare.  
  

   
 

3. Bildstöd – nya förutsättningar gällande resursstöd för implementering 
av bildstöd i kommunerna, diskussion utifrån detta huruvida 
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Bildstödsdagen som är inplanerad till den 29 januari ska genomföras 
eller inte.  

RUG funktionshinder anser att Bildstödsdagen ska genomföras 
som en punktinsats för att visa på goda exempel som genomförts 
inom region och kommuner i Dalarna. Målgrupp för dagen blir 
kommunernas verksamheter. Datum för Bildstödsdagen 
senareläggs under 2020.   

 

4. Övrigt 

För kännedom berättar Carl Widman om arbetet med kvotflyktingar 
och behovet av att få till ett bra flöde för målgruppen när de kommer 
till Sverige. Carl har kontakt med Länsstyrelsen i frågan och de arbetar 
på att få till ett bra flöde mellan kommuner och regioner i samverkan i 
länet.  

 
 
- Info från Högskolan Dalarna – Maria Fernström 

Thomas Sandström är ny professor på Högskolan, med bakgrund 
inom funktionshinderforskning. 

SUD är i omdaningsprocess. Nya avtal skrivs och man har en 
pågående process med regionen. Ulrika Lindberg-Gustavsson, ny 
verksamhetsledare för SUD, har varit på besök i länets kommuner 
med två huvudfrågor: Vad vill kommunerna med SUD samt 
rekrytering gällande arbetsterapeuter och socionomer. Ulrika arbetar 
i dagsläget med sammanställning av kommunbesöken.  

Vidare ska en social forskningsfond byggas upp, 1 miljon kronor 
finns som en grundplåt för att möjliggöra forskning utifrån lokala 
behov. En grupp för länet ska utses. Man räknar med att kunna dela 
ut pengarna under hösten 2020.  

Cecilia Björklund berättar om uppdragsutbildningen 
habiliteringskunskap som habiliteringen ska genomföra. Studenterna 
på socionomprogrammet kommer från hösten 2020 att kunna läsa 
två valfria kurser på avancerad med bl a inriktning mot 
habiliteringskunskap. Maria Fernström har i uppdrag att ta fram 
kurserna.  

 

- Info från Funktionshinderrådet FRID – Fredrik Lindström 

Fredrik berättar att färdtjänstresenärerna blir hårt drabbade av nya 
beslut från kollektivtrafikförvaltningen. Huvuddragen är restiden, 
bland annat att man ej kan åka färdtjänst efter kl 23.00 och att man 
inte får ha husdjur med på resan. Arbetsresorna kommer man inte 
att röra. FRIDs byggrupp som arbetar med landstingsfastigheter är 
referensgrupp inför alla planerade byggnationer. Samma form av 
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referensgrupp ska startas upp gentemot kollektivtrafikförvaltningen. 
Se bilaga 5. 

 

 

Bilagor: 

 

Bilaga 1 Aktuellt från Socialstyrelsen 

Bilaga 2 Barn med funktionsnedsättning – IBIC och BBIC 

Bilaga 3 Förslag till verksamhetsplanering funktionshinderområdet 2020,  

 SKL tillsammans med Nätverket för funktionshinderfrågor 

Bilaga 4 Presentation Arbetsgrupp Habiliteringsersättning, Region 
Gotland  

Bilaga 5 Protokoll från möte med FRID 19 sept 2019 

 

 

Länkar: 

Hemsida Hälsa och välfärd, Region Dalarna: 
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/ 

 

 

 

Maria Ekelöf 

Utvecklingsledare 
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