Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2020-11-19 kl. 13:00- 15:30
Plats:
Digital plattform zoom
Närvarande:
Sibylla Jämting, RJL, ordförande
Magnus Backstig, FR
Rebecka Carlsson, FR
Elisabeth Englund, RJL
Bengt-Ove Eriksson, RJL
Britt Johansson, FR
Mona Joelsson, DHR, ersätt
Maria List-Slotte, RJL, sekreterare
Annica Nordquist, RJL, ersätt
Tommy Olausson, FR/HRF
Anette Pettersson, FR
Egon Reiver, FR
Anita Svenningsson, FR/SRF
Elisabeth Wahlström, RJL
Lars Winborg, FR
Emma Åverling, FR, ersätt
Jörgen Asklid § 30
§ 25

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna till det digitala mötet. Kort
presentationsrunda genomförs.

§ 26

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§ 27

Val av justerare
Anette Pettersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 28

Lägesrapport från Region Jönköpings län och Funktionsrätt
Funktionsrätt
Med anledning av pågående pandemi håller kansliet begränsade öppettider. Flera verksamheter som annars är aktiva bedrivs i mindre
omfattning eller är vilande. Kanslichef och några personer från
funktionshinderorganisationerna har träffat Hjälpmedelscentralen
angående brukarråd och inlett ett samarbete. Vid uppstart av brukarråd
behöver representationen vara bred för att bevaka olika målgruppers
behov. Uppdraget bör även säkerställa informationsspridning till
medlemsföreningar.

Regionstyrelsen
Regionen visar fortsatt ekonomi i balans. Vårens budgetarbete
uppskjutet, nämndbudget och stor budget beslutas i december.
Koalitionens har lagt förslag på satsningar inom vården för 176 mnkr.
Några förslag är; mer läkartid till mest sjuka äldre, uppskjuten vård,
satsningar primärvård för psykisk ohälsa och rehabilitering, cancervård,
samt palliativ vård. Oppositionen vill öka anslag för att stärka
rehabilitering samt införa avgiftsfri vård inom rättspsykiatri/tvångsvård.
Nämnd för folkhälsa och sjukvård, FS
Plan för framtidens sjukvård är framtagen. Fortsatt fokus på pågående
pandemi, regionen har intagit förstärkningsläge. Planerade operationer
skjuts upp.
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, ANA
Tonvikt på närings- och arbetsliv med fokus på arbete för att minska
psykisk ohälsa. Diskussioner om nu-läge förs med näringslivet.
Nämnd för trafik, infrastruktur, miljö, TIM
Budgetarbetet påbörjat. Nuläget visar en ansträngd ekonomi dels med
anledning av kollektivtrafiken med uteblivna biljettintäkter. Förmodligen
kommer statliga medel under hösten som kompensation.
§ 29

LFF-ärenden
Motion – Inför avgiftsfri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade (RJL
2020/883)
Remiss till LFF för synpunkter.
LFF ställer sig bakom förslaget att utreda möjligheten för personer med
färdtjänsttillstånd att få resa avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken.
Synpunkter återges i separat skrivelse till Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö.
För kännedom: Remiss – Översyn insatser enligt LSS och
assistansersättningen SOU 2018:88
LFF har av presidiet fått möjlighet att lämna synpunkter inför beslut om
yttrande i nämnd för folkhälsa och sjukvård den 17 november.
Ordförande beslutade efter samråd med ansvarig tjänsteman avstå på
grund av tidsbrist.
Sammanträde 2021
LFF beslutar att hålla sammanträde den 11 februari, 29 april,
2 september och 25 november i regionens hus, sal A. Datumen kommer
att publiceras på regionens hemsida.
Sekreterare i LFF
Laura Habib, kansliavdelningen på Regionens hus, har fått uppdraget att
vara sekreterare och samordnare för Länsrådet från 1 januari 2021.
Maria Slotte kommer att medverka på sammanträden som sakkunnig.

§ 30

Smålands musik och teater, SMOT
Jörgen Asklid, SMOT, presenterar verksamheten som producerar teater,
musik, dans och musikteater för alla åldrar. Verksamheten har sin bas på

Spira men uppdraget sträcker sig länsövergripande. En särskild barnoch ungdomsavdelning tillgodoser skolornas behov av musik och teater.
För att öka kunskap om olika funktionsnedsättningar har ett brukarråd
varit aktivt under några år. SMOT försöker tillgodose olika målgrupper
och anordnar exempelvis syntolkade föreställningar samt tyst teater för
personer med hörselnedsättningar. Pandemin har drabbat SMOT med
inställda föreställningar. Till följd av detta har satsningar gjorts på digitala
lösningar.
En tillgång för personer med funktionsnedsättningar är möjligheten att ta
med en Pluspolare. Frågan lyfts varför inte alla föreställningar ger
möjlighet till detta. När SMOT har egna produktioner gäller alltid
Pluspolarkortet. När externa arrangörer anlitas kan SMOT inte besluta
utan det ligger hos den enskilde arrangören. LFF skickar med
synpunkten att markera med en symbol på hemsida/katalog vilka
föreställningar som är aktuella.
§ 31

Verksamhetsberättelse 202 – planering 2021
Maria har sammanställt LFFs verksamhet under 2020. Gör en kort
sammanfattning som kommer att skickas ut till alla representanterna.
Synpunkter på verksamheter/områden som ska belysas under 2021
lämnas följande:
 Framtidens sjukvård
 Rehabilitering i primärvård
 Utbildning av chaufförer JLT
 1177 – hemsida samt journal på nätet

§ 32

Avslutning
Ordförande avslutar webb-mötet och önskar alla en god jul och ett gott
slut. Nästa sammanträde planeras den 11 februari 2021
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