Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2015-03-26 kl.13:00-16:00
Plats:
Regionens Hus, sal A

Närvarande:
Mattias Ingesson, RJL, ordförande
Kenneth Jägsander, HSO ersättare
Birgitta Mattsson, HSO
Eva Nilsson, RJL
Hans Stam, HSO
Ulla Stahre-Gustavsson, HSO
Lars Winborg, HSO ersättare
Maria List-Slotte, RJL, sekreterare
Maria Frisk § 16

§ 12

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 13

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs

§ 14

Val av justerare
Birgitta Mattsson utses jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 15

Information om aktuellt ämne
Regionstyrelsen, RS
Regionstyrelsen har beslutat att införa ett sprutprogram (missbruk) under
2-årigt projekt
HSO
HSO har inlett ett samarbete med June Folkhögskola i utbildning av
personlig assistans. Tillsammans med VIMPA (Vi med personlig
assistans) anordnas föreläsningar med syfte att ur ett brukarperspektiv
belysa hur det är att ha assistans i vardagen.
HSO har fått förfrågan om intresset att arrangera ”Dagens patient” i
Jönköpings län. Dagens patient är ett nationellt projekt för aktiv egenvård
vid kronisk sjukdom. LFF beslutar att ämnet är intressant och kan bli
aktuellt som utbildningsinsats under våren 2016.

§ 16

Regionens budgetprocess
Mia Frisk, ordförande i nämnden för Folkhälsa och sjukvård, informerar
kort om den nya organisationen (tre nämnder) och om nämndernas roll.
Mia ger också en nulägesrapport av regionens budget och därefter en
beskrivning av själva budgetprocessen. Nämnderna arbetar med
budgetfrågor under maj och juni. I september bearbetas underlagen och i
oktober fattas beslut i fullmäktige.
Regionen har tagit fram en åtgärdsplan för att minska kostnader och
samtidigt bevara/höja kvaliteten i vården. Den innebär i praktiken bland
annat, att centralisera opererande verksamheter och att flytta mer av
slutenvård till öppenvård.

§ 17

Budgetarbete
Länsrådet diskuterar områden som bör lyftas inför budget 2016. Som
underlag utgår LFF från förra årets skrivelse. De områden som belystes
inför 2015 var;





tillgänglighet (fysisk, kommunikativ, informativ, transporter)
hälsa, rehabilitering och habilitering
arbete och sysselsättning
kultur, idrott och fritidsverksamhet

Länsrådet beslutar att ge beredningen (Mattias, Eva, Maria) i uppgift att
beskriva prioriteringar inom varje område. Vid nästa sammanträde tas
beslut hur skrivelsen ska formuleras.
I den tidigare organisationen träffade hälso- och sjukvårdsutskotten
regelbundet patientföreningar i så kallade överläggningar. Vid dessa
träffar diskuterades vad som var bra och mindre bra i vården.
Funktionshinderrörelsen betonar vikten av att denna möjlighet tas tillvara
i den nya organisationen.
§ 18

Övrigt
1) SRF meddelar genom Kenneth att det inte är möjligt att lämna
synpunkter på Länstrafikens hemsida. Maria tar med sig frågan och
återkopplar till SRF
2) Ordförande informerar om reviderat reglemente för LFF som
beslutades i Regionstyrelsen 2015-01-20. Revideringen innebär att
arvodering till funktionshindersrörelsens ledamöter inte längre utgår från
regionen utan ska administreras av föreningar genom regionens
bidragsgivning. LFF efterfrågar beslutsunderlag då detta inte har delgivits
rådet. Ytterligare information lämnas vid nästa sammanträde.

§ 19

Mötet avslutas
Mötet avslutas. Nästa sammanträde planeras den 21 maj.

Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Mattias Ingesson

Birgitta Mattsson

