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Minnesanteckningar RUG funktionshinder 2019-0927
Närvarande: Fredrik Lindström (Funktionsrätt Dalarna), Cecilia Björklund
(Region Dalarna), Carl Widman (Region Dalarna), Tina Lans (Falun), Fredrik
Blomqvist (Borlänge), Joacim Andersson (Mora), Tanja Mårtensson (Region
Dalarna), Maria Ekelöf (Region Dalarna)
Förhindrade: Lotta Daun-Messing (Ludvika), Gunilla Klingh (Rättvik), Sofia
Knöös (Region Dalarna), Maria Fernström (Högskolan Dalarna), Indira Dimac
(Avesta),

1. Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna.
2. Aktuellt läge på avdelningen Hälsa och välfärd, den regionala
stödstrukturen och för de regionala utvecklingsgrupperna
Tanja Mårtensson, avdelningschef Hälsa och Välfärd, redogör för läget:
Den nya formen för stödstrukturen ska bland annat innebära kortare
väg till länschefsnätverket och mer tidsbegränsade uppdrag genom
arbetsgrupper. Fortsatt stöd ska ges till kommunernas och regionens
verksamheter. Uppdraget och inriktningen för Rådet för
välfärdsutveckling ska klargöras. Utvecklingsledarna ska vara
generalister, ha en processledande funktion och experterna ska finnas i
verksamheterna. Nu pågår en period där avdelningen
identifierar/kartlägger vad som gjorts tidigare och vad som ska ske
framåt. Tre tillsvidaretjänster ska tillsättas. Vid årsskiftet kommer det att

Myntgatan 2 | SE-791 51 Falun | +46 (0)23 77 70 00 | info@regiondalarna.se | bg 5599-3331 | org nr 222000-1446 | www.regiondalarna.se

2(3)

finnas en tydlig plan för avdelningen och stödstrukturen och den
kommer att kommuniceras till alla berörda.
3. Funca – diskussion och ställningstagande i RUG, utifrån underlag
gällande Funca, inför beslut i länschefsnätverket om eventuellt regionalt
stöd i införandet av verktyget.
Verksamhetscheferna i RUG funktionshinder är fortsatt positiva till ett
införande av Funca-verktyget. De välkomnar den vidare utredning kring
Funca-verktyget som ska genomföras av avdelningen för Hälsa och
välfärd och som bland annat ska analysera de ifrågasättanden som
uppkommit kring verktyget. Länschefsnätverkets styrgrupp har
föreslagit att Funca- ärendet ska nomineras till Omvårdnadsrådet,
Region Dalarna. Omvårdnadsrådets uppdrag är att med vetenskaplig
metodik sammanställa kunskapsläget inför beslut i övergripande frågor
och vara rådgivande i sjukvårdsstrategiska och strukturella frågor,
påverka utvecklingen inom omvårdnad på alla nivåer i organisationen
och i samverkan med Dalarnas kommuner.
4. Bildstöd – Infodag planerad till 29 januari 2020. Inbjudan är under
bearbetning. Syftet med dagen är bland annat att sprida erfarenheter
från införandet av bildstöd i några av regionens verksamheter. Rubrik
för dagen är ¨Bildstöd – ett verktyg i mötet med brukare för
kommunikativ tillgänglighet¨. Målgrupp för dagen är personal i
receptioner, kontaktcenter, turistbyråer, bibliotek, sportanläggningar,
museer.
5. Information till och från regional nivå
-

Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID). Carl Widman
Carl Widman är representant i Funktionshinderrådet (FRID). Han
lyfter att det är av vikt att diskutera hur man kan koppla ihop
funktionshinderfrågorna i FRID med annan verksamhet i Region
Dalarna och länets kommuner samt hur ska återkopplingen från
FRID och vidare ut i kommunernas och regionens verksamheter
ska ske. Carl berättar vidare att en ¨byggrupp¨ inom FIRD ska vara
involverad i specifika projekt, bland annat skyltmiljön. Det finns
även planer på att koppla på Byggdialog Dalarna med
regionfastigheter. FRID arbetar med bemötande och tillgänglighet i
byggnader samt färdtjänstfrågor. Tanken är att FRID framöver ska
arbeta mer med referensgruppsfokus.

Maria Ekelöf vidarebefordrar minnesanteckningar från FRID
för kännedom till RUG funktionshinder samt kontaktpersoner
för RUG funktionshinder.
-

Föräldraskapsstöd
RUG funktionshinder önskar ta del av det nyhetsbrev som
Länsstyrelsen ger ut. Se bifogat nyhetsbrev.
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6. Övrigt
Jan Olov Fredborg, ansvarig för Parasport Dalarna berättar om
verksamheten på Liljans gård. Det finns möjlighet för länets kommuner
att förlägga aktiviteter på Liljans gård. Falun nyttjar regelbundet
verksamheten för sina. En fråga från RUG funktionshinder är hur man
kan ta sig ut till Liljans gård för att delta i olika aktiviteter. Ur ett
tillgänglighetsperspektiv är det inte så lätt att ta sig till Liljans gård, säger
Jan Olov. Det är färdtjänst, lokalbuss eller sjukresor som gäller. Just nu
arbetar Parasport Dalarna med inkludering. Alla idrotter kommer att
lämna parasporten och gå in i de vanliga idrottsförbunden på sikt.
Impossible camp kommer att genomföras på Lugnet i februari 2020, se
bifogad länk till upplägg för 2018 års camp. En fotbollscup för alla särskolor
i Dalarna arrangeras på olika platser i Dalarna.
7. Övrigt
Tider för möte med RUG funktionshinder är inbokade till 25 oktober
samt 6 december.
Maria Ekelöf
Utvecklingsledare
Bilagor och länkar:
Bilaga 1

http://paralympics.se/impossible-camp/

Bilaga 2

Nyhetsbrev föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen

