1(1)

Minnesanteckning brukarråd
181203 Tid: 15.00
Lokal: Klang, Köpmangatan 24
Närvarande: Anna- Carin Hammarberg; FUB, Sara Sjöberg; Downföreningen, Ann-Katrine Pettersson;
Autism och aspergerföreningen samt Attention, Åsa Jonsson; enhetschef Resursenheten för
vuxenhabiliteringen (RVH), Birgitta Wesslund; socionom RVH samt Anette Furberg; enhetschef Barnoch ungdomshabiliteringen
Ordförande för mötet: Anette Furberg
Sekreterare för mötet: Anna-Carin Hammarberg
Föregående protokoll:
Skatteväxlingen? Östersunds kommun har tagit beslut på att inte erbjuda kurator och psykolog i
samma form som tidigare från kommunen. Kommunerna tillhandahåller vissa delar trots att det inte
heter ”kommunalt habiliteringsteam”.
Habiliteringen har sedan något år sedan tagit bort resursen specialpedagog och hänvisar till
kommunens elevhälsoteam för elever efter 9 års ålder. Tyvärr fungerar detta inte.
Svenska Downföreningen framhåller att fler och fler föräldrar väljer att låta sina barn med DS gå
integrerat och därmed ökar behovet av specialpedagogisk kompetens ute i kommunerna.
Möten 2019 bokas in:
Första mötet 2019 den 25/2 2019 kl. 15.00, rum Klang
Därefter 13/5 2019 kl. 15.00, rum Klang
Höstens möten bokas under något av dessa.
Övriga frågor:
Svenska Downföreningen lyfter att det saknas logopedresurs på BUH. Man saknar då främst hjälp
med barnets språkutveckling - en draghjälp i kommunikation och språk.
BUH har nu 4 heltidstjänster av logoped (efter att man ökat med en 50% tjänst). I dag finns 3,2 tillsatt.
Sv. Downföreningen undrar vilket behov som finns i länet. Dvs hur många logopeder skulle behövas i
en optimal situation. Frågan är svår att svara på.
I övrigt är bemanningen ok. BUH har en del vakanser pga. sjukskrivningar och det är svårt att tillsätta
under korta tider. Men generellt ser det bättre ut än tidigare år och även jämfört med övriga landet.
Vuxenhabiliteringen saknar just nu en logoped men är inne i en rekryteringsprocess. Ett samarbete
med BHU sker för att täcka upp.
Föreningsaktiviteter
LSS-manifestation idag kl. 16.00-18.00 med utfrågning av politiker och tal av Läns FUB:s ordförande
samt en förälder.
Svenska Downsföreningen har haft kalas på Djungelhuset.

