Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2020-09-03 kl. 13:00- 15:30
Plats:
Digital plattform zoom
Närvarande:
Sibylla Jämting, RJL, ordförande
Magnus Backstig, FR
Rebecka Carlsson, FR
Bengt-Ove Eriksson, RJL
Emma Evaldsson, 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
Elisabeth Wahlström, RJL
Lars Winborg, FR
Emma Åverling, FR, ersätt
Pernilla Volmevik-Lundberg § 22
Marika Byrd § 22
Maria Johansson § 23
§ 17

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna. På grund av rådande omständigheter
har LFF valt att hålla mötet digitalt via plattformen zoom. Kort
presentationsrunda genomförs.

§ 18

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§ 19

Val av justerare
Elisabeth Wahlström utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 20

Lägesrapport från Region Jönköpings län och Funktionsrätt
Funktionsrätt
Projektet som berör digitalt utanförskap har varit svår att sjösätta under
våren. I syfte att sprida information har YouTube kanal används under
sommarperioden.

Regionstyrelsen
Ekonomisk prognos visar att Region Jönköpings län klarat sig relativt bra
och det utjämningssystem som finns gynnar regionen.
Med anledning av nya längre tåg som levereras 2023 och utökning av
länets tågtrafik, planeras en ny tåg-depå i Nässjö. Som en anpassning till
lägre volym av antalet serverade måltider på regionens sjukhus,
förändras hantering och leverans av mat/måltid.
Nämnd FS
Uppskjutet budgetarbete pågår. Antal covid-19 smittade minskar i länet
och regionen har frångått stabsläge. Närakuten är tillbaka i normalläge
och i slutet av september ska allmänheten erbjudas antikropps-test. Nu
påbörjas arbetet att ta sig an de operationer som skjutits upp under vår
och sommar till följd av coronapandemin. En plan för framtidens hälsooch sjukvård håller på att tas fram som ska sträcka sig till 2030. En
granskning av strokevården (sjukvård/rehabilitering) har genomförts.
Nämnd ANA
Prognos för pandemin, angående de varsel som lagts, kommer satsning
på utbildning att ligga i fokus samt att utveckla samordningen av
utbildningar i länet. SMOT har haft en ansträngd sommar med uteblivna
intäkter. Nu påbörjas teaterverksamhet i mindre skala (50
personer/föreställning). För tillfället pågår digital kulturkonferens.
Nämnd TIM
Budgetarbetet påbörjat. Nuläget visar en ansträngd ekonomi dels med
anledning av kollektivtrafiken och uteblivna biljettintäkter. Förmodligen
kommer statliga medel under hösten som kompensation.
§ 21

Budget 2021
Med LFFs förslag till budget 2020 som underlag, diskuteras vilka
områden som ska belysas inför 2021. LFF ställer sig bakom de förslag
som Funktionsrätt lägger fram. Förslagen sammanställs till en skrivelse
till nämnder, Regionstyrelsen samt regiondirektören och kommer att
hanteras under budget 2021 (Dnr RJL 2020/76)

§ 22

Hjälpmedelscentralen (HMC) och medborgarmedverkan/brukarråd
Marika Byrd och Pernilla Volmevik-Lundberg presenterar i ett bildspel
HMC:s uppdrag; att vara specialistenhet, erbjuda informations- och
utbildningsinsatser och svara för försörjning av produkter till aktuella
kunder (kommuner, sjukhus, samtliga vårdcentraler). Informationen berör
även vad som styr vid en hjälpmedelsförskrivning; lagstiftning, regelverk,
beslutsstöd och sortiment. Efter presentationen följer en diskussion om
brukarråd som tidigare funnits i HMC:s regi. Funktionsrätt betonar vikten
av att förflytta perspektivet från att se kommun/förskrivare som kund till
att även inkludera slutanvändaren/brukaren som kund. Funktionsrätt
föreslår att återuppta det brukarråd som tidigare fanns. HMC ställer sig
positiv och kommer att bjuda in Funktionsrätts kanslichef för fortsatt
diskussion.

§ 23

Digitala möten – möjlighet eller hinder?
Vid sammanträdet i maj påbörjades diskussion om digitala möten som

under pandemin blivit ett vanligt förkommande forum för möten. Vilka
fördelar och nackdelar finns? Vid dagens sammanträde samtalas kring
ämnet och de synpunkter som inhämtas kommer att sammanställas i en
checklista som ska utvärderas i samband med dialogmöte i oktober.
§ 24

Avslutning
Ordförande avslutar webb-mötet och tackar för ett bra genomfört möte
med hög närvaro av representanter.
Nästa sammanträde planeras den 11 november
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