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§ 37

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 38

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs

§ 39

Val av justerare
Mona Joelsson utses jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 40

Projekt Jämlik Rehabilitering i Region Jönköpings län
Susanne Almers informerar om pågående projekt med syfte att samla
den specialiserade rehabiliteringsverksamheten i regionen och därmed
förbättra förutsättningarna för en jämlik rehabilitering för länets invånare.
Några förslag är att:


Rehabiliteringsmedicinska kliniken ansvarar för att organisatoriskt
inkludera den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs vid

neurologiska rehabiliteringsavdelningen i Nässjö, inklusive
dagrehabilitering (inte bassängverksamhet) med start den 1
januari 2016


Rehabiliteringsmedicinska kliniken ansvarar för att från och med 1
januari 2016 organisatoriskt inkludera REN,
rehabiliteringsenheten Nässjö.



Rehabiliteringsmedicinska kliniken ansvarar för att under 2016
bygga upp och erbjuda geografiskt spridd rehabiliteringsmedicinsk
dagrehabilitering



Rehabiliterings- och beteendemedicinska enheten (RBE),
samrehab, och rehabiliteringsenheten samlas i en gemensam
verksamhet under ledning av en verksamhetschef från och med 1
mars 2016.



Under 2016-2017 kommer verksamhetschefer utveckla ett
kompetenscentrum för rehabilitering, tillgängligt för hela regionen.

Eventuella frågor besvaras av Susanne Almers susanne.almers@rjl.se
§ 41

Rapport om aktuella ämnen från
Regionstyrelsen
Budget 2016. Regionen jobbar med ett underskott inom sjukvården och
ska spara 150 mkr. Beslut att införa enhetstaxa i vården från och med
1 januari 2016, vilket beräknas generera 30 mkr för att förstärka
primärvården.
Revisorer har visat på brister i organisationens processer. Förslag att
regionens nämnder ska få eget budgetansvar och större inflytande. LFF
nämns som ett organ som regionen ska hämta synpunkter från.
Flyktingssituationen diskuteras och hur man kan förbättra mottagandet.
Regeringen satsar pengar och del av dessa kan användas att förbättra
tillgängligheten i kollektivtrafiken för att hjälpa till med integrationen.
HSO
Lars delar ut broschyren ”Få bättre ordning på privatekonomin!” med
information om projektet ”Små inkomster – stora utgifter” som startar i
januari med en internathelg.
HRF
Eva visar en kort introduktionsfilm om förbundet som finns på YouTube
http://www.hrf.se/om-hrf
DHR
Föreningen planerar i januari 2016 en kurs för medlemmarna om den
nya diskrimineringslagen

§ 42

Hjälpmedelsdepå på Hjälpmedelscentralen?
I en motion från miljöpartiet till Regionstyrelsen föreslås
Hjälpmedelscentralen genom en depå för uthyrning/utlåning att

tillhandahålla fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.
I en tjänstemannaskrivelse föreslås LFF lämna synpunkter angående
behov av en sådan depå.
Lovisa von Goës lämnar en kort bakgrund till förslaget och Johan Steirud
delger kort hur andra regioner hanterar frågan. För LFF har detta hittills
inte varit en aktuell fråga. Diskussionen mynnar ut i några
frågeställningar:
1) Vilka fritidshjälpmedel avses? Berör det i huvudsak personer med
nedsatt rörelseförmåga eller ska i depån finnas hjälpmedel för andra
grupper som nedsatt syn- och hörsel? För personer med nedsatt hörsel
är det svårt att delta i gemensamma aktiviteter eftersom hörslinga
saknas i lokaler. För synnedsatta är hindret för att delta i fritidsaktiviteter
bristen på ledsagare.
2) Vem beslutar vilka fritidshjälpmedel som ska finnas i depån? Vem ska
ha kunskap om hur hjälpmedlet fungerar och provas ut?
3) Vem bär ansvaret för säkerhet i samband med uthyrning?
LFF anser att regionens ambition, att förbättra förutsättningarna för en
aktiv fritid, är god. LFF anser dock att aktiviteter bör finnas i ett
sammanhang. Johan informerar att Smålands handikappförbund
regelbundet anordnar ”prova- på”- dagar/läger och att är dessa
välbesökta. Några av länets friluftsföreningar satsar idag på att förbättra
för personer med funktionsnedsättningar genom att tillhandahålla
anpassad utrustning med instruktör. LFF tycker att detta är ett bra sätt att
arbeta på, kanske kan idrottföreningar i högre utsträckning samverka
med föreningar inom funktionshindersområdet.
LFF anser att regionen bör ställa krav på aktörer som anordnar
fritidsaktiviteter för medborgarna. Hur inkluderas personer med olika
förutsättningar? Ett förslag är att genom riktade insatser från regionens
bidragsgivning stimulera föreningar att öka utbudet av aktiviteter till att
gälla även personer med funktionsnedsättningar. Bidraget ska också
kunna underlätta inköp av specialutrustningar.
§ 43

LFF- ärenden
1) RSMH har i skrivelse till LFF lämnat synpunkter på den långa väntetid
för utredning av ADHD/Autism som råder i Jönköpings län. För vuxna
(och i vissa fall även barn) är väntetiden 8-9 månader. LFF ställer frågan
om är det rimligt att vänta så länge? Berörs inte psykiatrin av
vårdgarantin? LFF skickar skrivelse till verksamhetschef Micael Edblom
med inbjudan att informera på LFF sammanträde under våren.
2) Reumatikerdistriktet har i skrivelse till LFF lämnat synpunkter på den
omorganisation av sjukvården som enligt distriktet påverkar

Reumatologens mottagningsverksamhet. LFF beslutar att skicka
frågeställning i en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsdirektören.
3) Representant från SRF sammanfattar en rapport sammanställd av
förbundet om bristande digital tillgänglighet för personer med
synnedsättningar. Rapporten delas ut till alla som är närvarande. LFF
beslutar att för kännedom skicka rapporten även till berörda
verksamheter i regionen.
4) KHR Sävsjö har skickat skrivelse till LFF med frågor angående
särskild kollektivtrafik och som man vill ska lyftas i LFF. LFF beslutar att
till nästa sammanträde bjuda in Anna-Karin Malm, Länstrafiken, att
besvara bifogade frågor från KHR men också andra frågor som fångats
upp i LFF.
§ 44

Regional trafikförsörjningsplan
Erik Andersson från Länstrafiken informerar om reviderat Regionalt
trafikförsörjningsprogram, RTP, som Region Jönköpings län har
utarbetat. Till stor del bygger förslaget på det nuvarande RTP som
beslutades i fullmäktige 2012. Under hösten finns den ute på remiss och
LFF har möjlighet att lämna synpunkter till Länstrafiken senast 23
december. Representanterna i LFF ombeds läsa den reviderade
upplagan och lämna eventuella synpunkter till Maria senast den 18
december.

§ 45

Övrigt
Birgitta Mattsson som representerat HSO detta år meddelar att hon
ställer sin plats till förfogande från och med januari 2016.

§ 46

Avslutning
Ordförande tackar samtliga för bra diskussioner och passar på att önska
alla en God Jul. Nästa sammanträde planeras den 14 januari.
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