Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2016-04-05 kl.13:00-16:00
Plats:
Regionens hus, Jönköping, sal A
Närvarande:
Mattias Ingeson, RJL, ordförande
Eva Blomquist, HRF
Eva Eliasson, RJL
Inga Fingal, HSO
Hanna Forsén, HSO
Mona Joelsson, DHR
Eva Nilsson, RJL
Egon Reiver, HSO
Hans Stam, HSO
Helena Ståhlhammar, RJL ersättare
Anita Svenningsson, HSO
Robert Svensson, HSO
Lars Winborg, HSO
Maria List-Slotte, RJL, sekreterare

§ 11

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 12

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs

§ 13

Val av justerare
Egon Reiver utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 14

Rapport om aktuella ämnen från
Regionstyrelsen
Årsredovisning visar att Regionen generellt ligger bra till ekonomiskt.
Den somatiska vården visar ett underskott och en handlingsplan är
framtagen för att minska kostnader med 150 miljoner kronor.
HSO
HSO har sökt medel från Allmänna arvsfonden för projekt inom ramen
för Socialdepartementets kronikersatsning. Väntar besked i maj.
RSMH informerar om slutrapport från inventering av behov hos personer
med psykisk funktionsnedsättning 2016. Rapporten skickas till
representanterna i LFF.

HRF
Socialstyrelsen vill verka för att det ska bli mer jämställt i landet
avseende avgifter och hjälpmedelskostnader. Idag är ojämlika
förutsättningar beroende på var i landet man är bosatt.
DHR
Utbildningen i mars om nya diskrimineringslagen fick ställas in på grund
av för få anmälningar.
§ 15

LFF ärenden
Protokoll från länets lokala funktionshinderråd
Ordförande meddelar protokoll som skickats in från lokala
funktionshinderråd. Protokoll finns att läsa under sammanträdet.
Remiss – avseende motion ”Färdtjänst med rätt till bärhjälp”
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har gett LFF möjlighet att yttra
sig i ärendet före den 30 april. Vid sammanträdet diskuteras detta och
LFF beslutar att skicka de synpunkter som framkommit i ett yttrande till
Länstrafiken (RJL2016/571).
Uppföljning av skrivelse från Sävsjö KHR angående bristande
tillgänglighet vid länets sjukhus (RJL2016/287).
LFF beslutade vid sammanträdet i januari att skicka skrivelse till
Regionfastigheter med synpunkter på bristande tillgänglighet avseende
parkering och av- och påstigning vid länets sjukhus. Ordförande delger
det svar som Regionfastigheter lämnat den 8 mars. Svaret skickas till
KHR Sävsjö för kännedom.
Unga med funktionsnedsättning – var finns de och hur kan deras
intressen tas tillvara?
Vid sammanträdet i januari fick alla representanter till uppgift att lyfta
frågan vidare i egen organisation. Sammanfattning från dagens
diskussion: Det finns endast enstaka ungdomsorganisationer i länet, de
flesta finns i storstadsregioner och på riksplan. Ungdomar generellt har
andra mötesformer, som Internet. Generell åsikt är att ungdomar kanske
engagerar sig mer lokalt än länsövergripande. Hur ser representationen
av unga ut i de lokala funktionshinderråden? Finns behov av andra
mötesformer? Finns det idag för många hinder för att locka de yngre?
Som exempel kan nämnas personer med neuropsykiatrisk problematik
som har svårigheter med struktur och organisering och kan vara i behov
av stödinsatser.
LFF beslutar att ställa frågan till länets kommunala funktionshinderråd;
1) I vilken utsträckning får unga personer med funktionsnedsättningar

möjlighet utifrån sina egna förutsättningar att vara delaktiga i
samhällsfrågor?
2) På vilket sätt kan Regionen och kommunala råd samverka för att ge
möjlighet och utrymme för unga personer med funktionsnedsättningar att
göra sin röst hörd?
§ 16

Förslag till budget 2017
Med förra årets budgetförslag som underlag diskuteras prioriterade
områden som ska belysas till nästa års budget.
LFF beslutar att sekreteraren sammanställer skrivelsen till
Regionstyrelsen senast den 30 april. Vid nästa sammanträde delges
aktuellt diarienummer.

§ 17

Övrigt
Då dagens sammanträde flyttats från 10 mars beslutas att flytta fram
nästa sammanträde från den 12 maj till den 7 juni.

§ 18

Avslutning
Ordförande tackar alla för bra diskussioner. Nästa sammanträde är den
7 juni kl. 13-16.

Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Mattias Ingeson

Egon Reiver

