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§ 29

Mötet öppnas
Sekreterare öppnar mötet i väntan på ordförandes ankomst

§ 30

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs. Två punkter tillkommer under övrigt.

§ 31

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

§ 32

HSO stödjer KHR i länet
Josefin Kowalsson, projektanställd på HSO, berättar om uppdraget att
stödja länets kommunala funktionshinderråd. Målsättningen är att träffa
alla kommuner och berätta vad HSO är och arbetar för. Målsättningen är
också att få en bättre kontakt med råden och dela erfarenheter och
kunskap. Vid träffarna informeras bland annat om storytelling och vikten
av en god fysisk tillgänglighet. HSO erbjuder verksamheter inventering
av den fysiska tillgängligheten med förslag på åtgärder.
Josefine har träffat cirka hälften av kommunerna, planerna är att besöka
alla under projekttiden. Responsen från kommunerna är positiv. Man har
en bättre bild av vad HSO är men också ett ansikte och direktnummer
om man önskar kontakt.

§ 33

Information om aktuella ämnen från
Regionstyrelsen
Ordförande redogör kort från Regionfullmäktige den 7-8 november där
förslag till budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 var på dagordningen.

Det budgetförslag som lades fram gick inte igenom. Intensiva samtal
pågår nu och den 5 december planeras ett extra fullmäktige där beslut
ska fattas. Vid nästa sammanträde återkommer Mattias med
återkoppling på de förslag som LFF lämnat inför budget 2018.
HSO
HSO erbjuder inventering av verksamheters fysiska tillgänglighet. Såväl
kommun, Länsstyrelse och privata verksamheter har visat intresse. HSO
anser att medvetenheten om tillgänglighetsfrågor har ökat generellt.
Storytell fortsätter och några av länets vårdcentraler har anlitat en
storyteller. SISU (små inkomster – stora utgifter) fortsätter med kurs på
Höglandet.
HSO/SRF har vid senaste kongressen gjort ett skarpt uttalande
angående assistansersättning/handikappersättning. SRF arbetar även
för att utveckla rehabiliteringen för personer med synnedsättning. Lokalt
arbetar SRF mycket med frågor som berör särskild kollektivtrafik.
DHR
Vid förbundsmötet i oktober lyftes frågor om tillgänglighet och
assistans/LSS. Lokalt har man den 1/10 haft en inspirationsträff för
länsmedlemmar. Hur lockar man fler medlemmar till föreningen?
§ 34

LFF-ärenden
1) Svar på skrivelse till Hälso- och sjukvårdsdirektör angående Lärcafé.
Mattias delger det svar som LFF fått från hälso- och sjukvårdsdirektören
Dnr: RJL 2017/2664
2) Beslut på personer som LFF önskar bjuda in 2018
Då det är valår 2018 beslutar LFF att bjuda in politiker från de tre
nämnderna; FS, ANA och TIM. Mattias får i uppgift att formulera inbjudan
LFF planerar även bjuda in; sjukvårdsdirektör för rehabilitering, psykiatri
och diagnostik, trafikdirektör och regiondirektör
3) Yttrande till JO angående kontant betalning i vården
LFF har, för kännedom, tagit del av Region Jönköpings läns yttrande till
JO (Dnr: 2017/2526). Underlaget skickas till LFFs representanter.

§ 35

MR dagarna i Jönköping
Den 9-11 november hölls MR dagarna på Elmia. De LFF representanter
som deltog i konferensen, delger kort sina intryck och erfarenheter.
Sammantaget var upplevelsen bra och det var innehållsrika dagar. Ur ett
tillgänglighetsperspektiv finns fortfarande mycket att förbättra. Miljön
upplevdes bullrig, hörslingor fungerade generellt dåligt och flera filmer
som visades saknade textning.

§ 36

Åtstramning inom personlig assistans
LSS ska ge människor möjligheten att leva som andra, trots
funktionsnedsättningar. Ansvaret för personlig assistans är delat mellan
kommunerna och Försäkringskassan, FK. Om FK bedömer att behovet
av hjälp med de grundläggande behoven inte överstiger i genomsnitt 20
timmar per vecka avslås ansökan. Den enskilde kan då vända sig till

kommunen för att ansöka enligt LSS. Hur påverkar det livskvalitet och
självständighet?
LFFs representanter lyfter några egna erfarenheter. Grundläggande
behov utgår ofta från fysiska nedsättningar och tar inte hänsyn till
intellektuella färdigheter. Det kan sammanfattas; ”syns det inte så finns
det inte”. Detta påverkar bl.a. gruppen NPF och dess möjlighet till
boendestöd eller assistans. Hur beräknas tiden för insatser? En
kommentar är; man gör inte längre behovsinventering utan man utgår
från aktuella domar. Funktionshinderrörelsen avvaktar pågående
utredning.
§ 37

Övrigt
Två övriga frågor;
1) Har Region Jönköpings län en aktuell funktionshinderplan?
Ett handikappolitiskt program utarbetades av dåvarande LHR
tillsammans med Hälso- och sjukvårdsavdelningen mellan 2002-2005.
Programmet utvärderades 2006 och Landstingsfullmäktigen beslutade
att Handikappolitiska programmet tillsammans med den nationella
handlingsplanen (Från patient till medborgare) ska ligga till grund för
fortsatt arbete. En ny handlingsplan har inte tagits fram men
målsättningen i regionen är att funktionshinderperspektivet ska beaktas i
regionens styrande dokument.
Kort genomgång på vilka sätt funktionshinderperspektivet belyses i
regionens styrande dokument. LFF har en viktig roll att lyfta områden
som inte beaktar detta.
2) Hur är funktionshinderrörelsen representerad i samband med
planerade nybyggnationer?
Det finns flera s.k. brukarråd. Regionfastigheter har sedan 90-talet ett
samarbete med funktionshinderrörelsen och rådet träffas regelbundet.
Under senare tid har Hus D1 varit i fokus och brukarrådet har varit
delaktiga i ett tidigt skede. Det är viktigt att synpunkter lämnas till
representanterna i rådet som kan föra det vidare vid gemensamma
träffar. Det kan handla om allt från hörslingor till porttelefoner.
Liknande råd finns även för; syn-, hörsel-, tolk-, hjälpmedel-och
ortopedteknisk verksamhet samt Länstrafik, Smålands musik och teater
och Regionfastigheter. Utöver detta finns flertalet patientråd(brukarråd)
inom olika specialistområden.

§ 38

Avslutning
Ordförande tackar för bra diskussioner och önskar alla en god jul. Nästa
sammanträde planeras den 25 januari 2018.
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