
 

 

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 
 

 

Handläggare 

Maria Ekelöf 
023-777058 
maria.ekelof@regiondalarna.se 

MINNESANTECKNINGAR 
Sida 

1(4) 

Datum 

2018-01-31 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

Minnesanteckningar RUG funktionsnedsättning 
2018-01-26 

 

Närvarande: Lotta Daun-Messing (Ludvika), Joacim Andersson (Leksand), 
(Gunilla Klingh (Rättvik), Fredrik Blomqvist (Borlänge), Cecilia Björklund 
(habiliteringen), Carl Widman (landstinget), Maria Fernström (Högskolan 
Dalarna), Sara Hansson (Rättvik), Helena Hanno Enochsson (Region Dalarna), 
Maria Ekelöf (Region Dalarna)  

Förhindrade: Sofia Knöös (LD hjälpmedel), Tina Lans (Falun), Carina 
Schutzer (Avesta), Katarina Olsson (Mora), 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna 

 

2. Sara Hansson, Rättvik – Välfärdsteknik Anpassad IT, digital 
delaktighet 

Sara arbetar som biståndshandläggare i Rättvik kommun. Hon 
presenterar hur Rättviks kommun inom funktionshinderområdet 
arbetar framgångsrikt med digital delaktighet och Anpassad IT. Alla 
gruppbostäder har trådlöst nätverk. Det finns en teknikcoach i varje 
LSS-verksamhet och de är till för hela kommunen. Ett Appcafé 
finns i samarbete med biblioteket och snart drar man igång en 
ljudbokscirkel. Genomförandeplaner är centrala och Sara framhåller 
att det är viktigt att alla vill på alla nivåer i en organisation i arbetet 
med digital delaktighet. 

Rättvik har tillsammans med Myndigheten för delaktighet gjort en 
utbildningsfilm som snart finns tillgänglig på mfd:s hemsida.  

Digi-JAG – lärplattform, ett skrivbord byggt på bara symboler. 
Projekt genom arvsfonden med start i mars, se vidare Anpassad IT:s 
hemsida sikta.nu. 
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3. Regional handlingsplan för funktionshinderområdet 2018 – 
förslag till beslut. Hur kan konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning bli tydlig i utvecklingsarbetet?   

Carls Widman föreslår att man låter FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning bli utgångspunkt för den 
regionala handlingsplanen för funktionshinderområdet och att man 
utifrån den anger de aktivitetsområden som vi ska arbeta med i det 
länsgemensamma utvecklingsarbetet. Verksamhetscheferna tycker 
att det är en bra idé, handlingsplanen och det arbete som ska 
genomföras blir tydligare, får en röd tråd som är strategiskt viktigt 
också inför den kommande regionbildningen. 

Beslut: Lotta Daun-Messing, Carl Widman samt Maria Ekelöf 
får i uppdrag att omformulera handlingsplanen för 2018 utifrån 
förslag ovan. Förslag till handlingsplan lyfts i 
länschefsnätverket i mars.  

 

4. Ny vice ordförande för RUG funktionsnedsättning ska utses 

Ulla Rönnols har tidigare varit vice ordförande i RUG och nu 
behöver en ny vice ordförande utses från landstinget. Carl Widman 
föreslås bli ny vice ordförande. 

Beslut: Carl Widman utses till ny vice ordförande för RUG 
funktionsnedsättning. 

 

5. Aktuellt till och från Högskolan Dalarna – Maria Fernström 

Maria Fernström uppmanar RUG funktionsnedsättning att fronta 
funktionshinderområdet mer i sammanhang som t ex FoU-marknad 
för hälsa och välfärd som Högskolan Dalarna arrangerade den 10 
jan i år där flera hundra personer deltog. Ett gyllene tillfälle att 
presentera alla bra initiativ och utvecklingsarbeten i länet, även 
brukarorganisationerna är välkomna att medverka. 

Nytt forskningscentrum har startat utifrån hälsa och idrott. 

Joacim Andersson framhåller Byggdialogen som ett 
handlingskraftigt dialogforum där forskare finns representerade och 
där alla arbetar mot samma mål, vad kan vi lära av den?  

Verksamhetscheferna inom kommunerna framhåller att man har 
stor nytta av socionomutbildningen i länet. Specialpedagoger är en 
framtida rekryteringsutmaning för habiliteringen.  

 

6. Regionbildningsfrågan – Helena Hanno Enochsson.  

Kort diskussion tillsammans med RUG äldre utifrån: Hur har 
RUGarna fungerat? Hur omsätts de regionala handlingsplanerna 
konkret i verksamheterna? Vad kan göras bättre? Hur få in 
forskningsdelen i den regionala stödstrukturen? Stor skillnad att 
vara fysisk representant i RUGar jämfört med att vara 
kontaktperson för RUGar. RUG äldre har inför faddrar, den fysiska 
RUG representanten är fadder åt den som är kontaktperson. 
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Cheferna anser att rätt personer med rätt mandat är representerade i 
RUG funktionsnedsättning idag. Politiken viktig. 

 

7. Information till och från regional nivå 

- ¨Funka olika podden¨ – Är podden bra? Ingen vet så mycket om 
podden som finns på habiliteringens hemsida.  

- Vägar till ökad delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten 
om arbete med stöd och service enligt LSS Socialstyrelsen, se 
länk. 

- Planering och utformning av särskilda boendeformer – 
konferens 19 mars. Måndagen den 19 mars 2018 anordnar SKL en 
konferens på temat Planering och utformningen av särskilda 
boendeformer. Konferensen kommer att innehålla både 
framtidsspaning och exempel från kommuner gällande planer och 
program för särskilda boendeformer för äldre och personer med 
funktionsnedsättning (LSS och SoL), teknikkrav och brandskydd 
m.m. 
Konferensen äger rum på SKL, Hornsgatan 20 Stockholm. 
Inbjudan kommer att skickas ut inom kort. Konferensen  
webbsänds. 

- Nytt kunskapsstöd för LSS-området – Åldern har sin rätt. 
I mars lanserar Svenskt Demenscentrum och FUB ett nytt 
kunskapsstöd om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. 
Kunskapsstödet består av två avgiftsfria webbutbildningar och en 
bok. Kunskapsstödet Åldern har sin rätt – om att åldras med 
intellektuell funktionsnedsättning lanseras i samband med två 
konferenser, den 8 mars och den 14 april." 
www.demenscentrum.se Se bifogad inbjudan till den 8 mars. 

- Länsstyrelserna, Myndigheten för delaktighet samt SKL har 
fått nya uppdrag gällande funktionshinderpolitik och 
föräldrastödskapssamordning. Se bifogat dokument. 

- Habiliteringsersättning. Socialstyrelsen ska fördela 350 000 000 
kronor till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning 
under 2018. Medlen ska fördelas utifrån antalet deltagare som finns 
i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste 
statistik som Socialstyrelsen har. Statsbidraget får användas av 
kommunerna för att införa eller höja en låg dagpenning till dem 
som deltar i daglig verksamhet enlig LSS. Medlen ska rekvireras från 
Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Socialstyrelsen ska ange 
de villkor som ska vara uppfyllda för att få del av medlen. Medel 
som inte har rekvirerats, det datum som Socialstyrelsen beslutar, får 
fördelas till de kommuner som angivit att de önskar ta del av dessa 
medel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) senast den 1 juli 2019. Av rapporten ska 
framgå kommunernas användning av tilldelade medel för 2018.  

Inom kort kommer information ut på socialstyrelsens hemsida, där 
kommer även rekvireringsblanketter att finnas. 
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Fördelningsnyckeln - baserat på antal inom daglig verksamhet 2016. 
I övrigt hänvisas till regeringsuppdraget. 

 
8. Övrigt 

Gällande förslag i handlingsplan 2018 ang bildstöd – ett  bra verktyg 
i patientmötet, berättar Carl Widman att det inte är läge att dra igång 
ett sådant arbete inom kommunal verksamhet ännu, kan tidigast 
komma igång i slutet av 2018 med en inventering av kommunernas 
behov och utifrån det sedan sätta ihop lämpligt material.  

 
 

 

Bilagor  

 

Bilaga 1  Inbjudan - Åldern tar ut sin rätt, 8 mars 

Bilaga 2  Utdrag ut budgetprop. 2018. Nya uppdrag för Länsstyrelsen m fl.  

Bilaga 3 Anpassad IT – digital delaktighet  

 

 Länkar 

 

Vägar till ökad delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med  

stöd och service enligt LSS: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-21 

 

  

 

Maria Ekelöf 

Utvecklingsledare  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-21

