Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2020-05-07 kl. 13:00- 14:30
Plats:
Digital plattform zoom
Närvarande:
Sibylla Jämting, RJL, ordförande
Magnus Backstig, FR
Rebecka Carlsson, FR
Elisabeth Englund, RJL
Britt Johansson, FR
Mona Joelsson, DHR, ersätt
Maria List-Slotte, RJL, sekreterare
Emma Nilsson, FR
Annica Nordquist, RJL, ersätt
Tommy Olausson, FR/HRF
Anette Pettersson, FR
Egon Reiver, FR
Anita Svenningsson, FR/SRF
Elisabeth Wahlström, RJL
Lars Winborg, FR

§9

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna. På grund av rådande omständigheter
har LFF valt att genomföra en kortare avstämning i ett webb-möte. Mötet
kortas det ner från tre till en och en halv timme.

§ 10

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§ 11

Lägesrapport från Region Jönköpings län och Funktionsrätt
Nämnden FS
Ordförande ger en sammanfattad bild av sjukvårdsläget. Dagliga
avstämningar sker på länets tre sjukhus under ledning av Hälso- och
sjukvårdsdirektören. regelbundna avstämningar sker även i samverkan
med Länsstyrelse, region och länets kommuner och leds av
landshövdingen. Planerade operationer (ej akuta) ställs in för att öka
tillgängligheten för patienter med covid -19. Man ser en ökad användning
av digitala vård-möten.

Nämnden ANA
Företagsjouren utökas. Inom området kultur ser man över hur nya former
av kultur kan utvecklas.
Nämnden TIM
Efter facklig åtgärd körs nu bussar med skiljevägg för att minska
smittspridning.
Funktionsrätt
Planerat årsmötet skjuts upp till 28 maj. Rådande omständigheter öppnar
upp för alternativa mötesformer och information och diskussion sker i
ökad omfattning i det digitala rummet. Kansliet har under våren
begränsad bemanning.
§ 12

Budget 2021
Nämndernas budgetarbete skjuts upp till hösten och beslutas i oktober.
Då tas även beslut om skattenivå för 2021. LFF har under senare år
beretts möjlighet att lämna förslag till budget. Vid senaste sammanträdet
beslutades att denna punkt skulle avhandlas under dagens möte, detta
är dock inte genomförbart.
LFF beslutar: att tidigare budgetförslag (2018, 2019) skickas ut som
underlag till samtliga. Representanterna i LFF ombeds ha interna möten
för att diskutera aktuella ämnen eller områden som bör lyftas i
budgetförslag för 2021. Förslagen skickas in till Maria senast den 17
augusti för sammanställning.

§ 13

Program för höstens möten
Förslag på ämnen/verksamheter att bjuda in till höstens sammanträden;
Hjälpmedel (HMC), Försäkringskassan, Smålands Musik och Teater,
Syncentral/Hörselhabilitering.

§ 14

Hur kan digitalt forum utvecklas?
Rekommendationer för att minska smittspridning har bidragit till att
användning av IT ökat. Informationsmöten och social samvaro sker i
större omfattning i det digitala rummet. Baksidan är att den psykiska och
fysiska hälsan påverkas. Flera initiativ har tagits (nationellt och regionalt)
för att motverka psykisk ohälsa. Till exempel streamas olika
kulturevenemang och initiativ till träning, samtalsstöd och annan social
interaktion utvecklas. För flera grupper är det fortsatt svårt att dra nytta
av detta på grund av olika funktionsnedsättningar. Hur kan LFF vara med
och påverka utveckling/förbättring av digitala tjänster? Maria efterlyser
synpunkter på vad som fungerar bra/mindre bra eller inte alls. Är det
möjligt att göra tekniken tillgänglig för alla?
Förslagsvis bjuder Maria under hösten in lämplig person från Qulturum,
som arbetar med dessa frågor, för dialog.

§ 15

Övriga frågor
LFF har skickat in synpunkter på Hållbarhetsprogram 2021-2025, bifogas

med utskicket. För LFFs kännedom har det skickats en skrivelse från
SRF till Regionstyrelsen som berör rehabilitering, bifogas i utskick.
§ 16

Avslutning
Ordförande avslutar webb-mötet och tackar för ett annorlunda men ändå
bra genomfört möte med hög närvaro av representanter.
Nästa sammanträde planeras den 3 september
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