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Minnesanteckningar RUG funktionshinder 2019-1206
Närvarande: Lotta Daun-Messing (Ludvika), Joacim Andersson (Mora), Tina
Lans (Falun), Gunilla Klingh (Rättvik), Indira Dimac (Avesta), Cecilia
Björklund (Region Dalarna), Carl Widman (Region Dalarna), Maria Ekelöf
(Region Dalarna)
Förhindrade: Fredrik Lindström (Funktionsrätt Dalarna), Sofia Knöös (Region
Dalarna), Fredrik Blomqvist (Borlänge), Maria Fernström (Högskolan Dalarna),

1. Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna.
2. Information till och från regional nivå
-

Aktuellt från stödstrukturen/avdelningen Hälsa och Välfärd.
Tre utvecklingsledartjänster ligger ute på annons.

-

Återkoppling angående förslag från RUG funktionshinder att
bilda en referensgrupp för belysa och involvera
funktionshinderfrågorna i de pågående processerna med
kunskapsstyrningen i region och kommuner.

I samband med mötet går vi igenom hur regionens kunskapsstyrning är
tänkt att organiseras. Arbetet är under utveckling och ingenting är helt
klart ännu. Det är tänkt att Lokalt programområde (LPO)
rehab/habilitering på sikt kommer att utgöra en styrgrupp och att man
genom den ska arbeta med funktionshinderfrågorna. I LPO kan det bli
aktuellt för chefer inom bland annat funktionshinderområdet att ingå.
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Verksamhetscheferna uttrycker att man anser att
funktionshinderfrågorna finns med i alla sex LPO.
-

Nationella kompetensrådet – två nya representanter från
Dalarna från år 2020.
Det blir Carina Eriksson, enhetschef inom LSS och socialpsykiatri i
Älvdalens kommun samt Carina Gullemo, bitr. förvaltningschef
inom omsorgsförvaltningen i Smedjebackens kommun samt
medlem i styrgrupp för Vård- och omsorgscollege
Ludvikas/Smedjebacken, som kommer att representera Dalarna i
NKR från år 2020. De båda kommer att dela uppdraget sinsemellan.

-

Bildstöd – Boka-dagen inbjudan klar för utskick under v. 49,
nytt datum för dagen är den 25 mars år 2020.
Boka dagen! - inbjudan har gått ut till berörda målgrupper. Inbjudan
med anmälningslänk kommer att skickas ut i början av år 2020 samt
kommer att finnas i kalendariet på Hälsa och välfärds hemsida,
Region Dalarna.

-

Info från FRID – Carl Widman informerar då Fredrik
Lindström har förhinder att delta på dagens möte.
Byggruppen, referensgrupp för kollektivtrafikförvaltningen, är
bildad och har sitt första möte i december. I samband med det
mötet kommer bland annat kollektivtrafikreglementet att lyftas.
Carl Widman uppmanar verksamhetscheferna att göra inspel till
FRID via honom eller Mats Rosin, sekreterare i FRID.
Gunilla Klingh berättar att man i Rättvik ser över legitimeringen
gällande färdtjänstresor.

3. Information från Högskolan Dalarna – Maria Fernström
Maria Fernström har förhinder att delta. Gunilla Klingh, som
medverkar i SUD rådet, berättar att det finns ett förslag till SUD
gällande introduktionsutbildning för LSS-handläggare.
4. Vad har vi åstadkommit med vårt gemensamma arbete genom
den regionala samverkans- och stödstrukturen under de sex år
som gått? Var och en väljer att lyfta något som man själv särskilt minns
eller känner för att uttrycka kring vårt gemensamma arbete.
Sammanfattningsvis kan man säga att den regionala utvecklingsgruppen
funktionshinder har varit ett forum där förmågan och förutsättningarna
att påverka och utveckla viktiga frågor inom funktionshinderområdet
har funnits. Vi har kunnat driva frågor genom detta forum, bland annat
frågan kring kompetensförsörjning och stödpedagoger. Viktiga frågor
har kommit på pränt och genomförts i samverkan.
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Inför år 2020 och framåt – hur kan vi hjälpas åt med att identifiera och
bevaka behoven inom funktionshinderområdet och ta ett gemensamt
ansvar för att stödja det fortsatta regionala utvecklingsarbetet inom
området?
I vilket forum i kunskapsstyrningen kan vi få muskler att driva
funktionshinderfrågorna och identifiera behoven inom
funktionshinderområdet? Hur och när kommer brukarperspektivet in i
arbetet? Viktigt att få till fördelningen mellan kommuner och region i de
olika grupperingarna. Mandatfrågan viktig i olika utvecklingsarbeten.
5. Övrigt
Tina Lans berättar om en webbutbildning i Barnkonventionen, den är
kostnadsfri och ligger ute på Barnombudsmannens hemsida.
Utbildningen riktar sig till olika områden. Tina rekommenderar att man
använder denna utbildning, den är bra. Rädda barnen har också bra
material kring barnkonventionen. Se bifogad länk till Barnombudsmannens
hemsida.

Länkar:
Webbutbildning Barnkonventionen,
Barnombudsmannens hemsida: https://www.barnombudsmannen.se/barnratti-praktiken/webbutbildning/
Hemsida Hälsa och välfärd, Region Dalarna:
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/

Tack till er alla, både RUG deltagare och kontaktpersoner ute i länet,
för alla fina år i utveckling och samverkan för funktionshinderfrågor!
Vid pennan denna sista RUG,
Maria Ekelöf
Utvecklingsledare
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