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Dagordning och minnesanteckningar för nätverk funktionshinder 

 

Datum och tid: 2019-11-27 

Plats och lokal: VOF Helsingborg Maria Park, Carl westmans allé 5 Lokal Valvet 

Närvarande:  

Cecilia Andersson Åstorp , Åsa Stadell, Höganäs, Marie Strömberg Helsingborg och Linda 

Haeggström Örkelljunga.  

Nätverk funktionshinder  

 Uppdrag från socialchefsnätverket   

 

Hyressättning på LSS boende;  

Rapport från Hyresgruppen 

 Frågor som kommit in:  

Från socialchefsnätverket: 

Uppdrag till nätverket personlig assistans samt fullständig deltagarförteckning. 

 

Genomgång av protokoll från Kommunförbundets Skåne funktionshinderråd.  

 

Stödpedagogsutbildning och kompetensförsörjning 

 

 

. 

Minnesanteckningar  

 Undergrupper till detta nätverk?  Personlig assistans finns och ett nystartad nätverk kopplad till 

bostad med särskild service finns.  

Linda Haeggström, Örkelljunga sammanställer förteckning på dessa nätverk efterhand  

Skicka vidare till Cecilia Andersson, Åstorp. 

 

 Svårt med egenvård kopplat till personlig assistans/ korttids vistelse. Ser olika ut i kommunerna 

men svårt för personal att klara av arbetet med svårt sjuka brukare.  

Önskvärt att egenvård/ tröskelprincipen diskuteras i personlig assistansnätverket för att sen lyftas 

vidare till detta nätverk.  

 

 Flera kommuner har behov av korttidsvistelse platser. Höganäs och Åstorp har behov men ingen 

verksamhet. Örkelljunga är i uppstarts skede för att starta egen korttidsvistelse under första halvan 

av 2020. Samverkan? Önskvärt att detta diskuteras i socialchefsnätverket. 
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 Personkrets 2 boendet är också en stor utmaning att hantera utspridda i befintliga boende. 

Önskvärt att detta diskuteras i socialchefsnätverket.  

 

 Uppdrag från socialchefsnätverket:  

Hyressättning LSS boende  

Uppdraget är slutfört från detta nätverk och skickas vidare till socialchefsnätverket.  

Uppdraget till skickas till Linda Macke av Linda Haeggström när material har inkommit 

 

 Kommunförbundet Skåne Funktionsrådet blev inställt, nytt datum kommer. 

 

 Information: nytt upplägg kring Vård och Omsorgs College är på gång. Mer samverkan krävs. 

Många aktörer inblandade. Marie Strömberg är med i styrgrupp från Helsingborg.   

Stödpedagoger är en stor fråga då det finns väldigt få platser och ett stort behov.  

 

 Digitalisering – apedos robot. Helsingborg testar två olika varianter på bostad med särskild service 

och Örkelljunga testar i hemvården. Helsingborg ska ingå i ett forskningsprojekt kring appar inom 

LSS.  

 

 Mötestider för 2020:  

 

Fredag den 28/2- 2020, Höganäs kl 9-12 

Fredag den 24/4- 2020, Ängelholm kl 9-12 (Rickard informerad) 

Fredag den 29/5- 2020, Bjuv kl 9-12 (Sara informerad) 

 

 Marie Strömberg, Christel Malmros HBG är kontaktpersoner för detta nätverk även under 2020. 

 

 

/ Linda Haeggström, Örkelljunga kommun  


