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Sammanträde med Landstingets råd för
funktionshindersfrågor
Datum:

2015-03-10

Tid:

kl 9:00 – 12:30

Plats:

Hjälpmedelscentralen, Eskilstuna

Ledamöter:

Pia Bernthling (C) ordförande
Göran Hammarlund (FP)
Funktionshindersrörelsen
Roland Elfving
Carina Jansson
Ingrid Karlsson
Gunilla Backlund
Helge Andersson
Annkristin Lundin
Solveigh Fredriksson

Ersättare:

Britta Bergström (S)
Eva Lundborg (MP)
Funktionshindersrörelsen
Christer Arnrup
Lisbeth Flodman
Berit Robrandt Ahlberg
Ulf Norström

Ej närvarande:

Raul Christer Sevefjord (M) vice ordförande
Angeliqa Billingfors (VfP)
Funktionshindersrörelsen
Lena Talman
Elise-Lott Andersson

Sekreterare:

Lena Stengaard
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Eva Andrén, förvaltningschef, Habilitering och Hjälpmedel
Ruth Lööf, Läkemedelskommittén
Björn Lundahl, Läkemedelskommittén

Vid protokollet:

Lena Stengaard
Sekreterare

Justeras:

Pia Bernthling (C)
Ordförande

Roland Elfving
HRF
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Innehållsförteckning
Sammanträdet öppnas
Ordförande Pia Bernthling hälsar välkommen och öppnar dagens och mandatperiodens första sammanträde. Sammanträdet inleds med en tyst minut
med anledning av Lilian Perssons bortgång.
Upprop
Sekreteraren förrättar upprop varpå en kort presentation följer då var och en
presenterar sig.
Fastställande av dagordning
Utskickat förslag till dagordning fastställs.
Projektledare Angelica Gustafsson meddelar under förmiddagen att hon
tyvärr är förhindrad att medverka under informationspunkten Samordnat
medicinskt ansvar för vuxna med funktionsnedsättning. Punkten utgår därmed från dagordningen.
Val av protokolljusterare
Rolf Elfving, HRF, utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
Information
Allmänhetens seminarium i höst
Apotekare Ruth Lööf och informationsläkare Björn Lundahl har uttryckt
önskemål om att i god tid få komma till rådet och informera om allmänhetens seminarium som planeras under hösten samt att inhämta synpunkter.
Det har tidigare visat sig vara en framgångsfaktor att samarbeta med rådet
varför en kontaktperson från rådet nu önskas för medverkan i en referensgrupp inför kommande seminarier som planeras på tre platser i länet,
Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Datum är 6/10, 13/10, 20/10 och
tiden är 13:00-16:00. Plats för respektive datum är ännu ej bestämt. Meddelande om vem som företräder rådet meddelas till sekreteraren.
2014 var temat Livskvalitet på äldre dar vilket var mycket uppskattat. Därför blir temat detsamma 2015 med tillägg av tema stroke.
Inbjudan till seminarierna som är kostnadsfria kommer att finnas i Min hälsa
som går ut till samtliga hushåll samt på alla apotek. Därutöver uppmanas
rådet sprida informationen till respektive organisation/förening. Bord kan
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erbjudas för ca 2-3 personer från organisationerna för information och
material kring föreningarnas verksamhet.
Frågan om transporter mellan kommunerna lyfts med anledning av att rådet
tror att många inte tar sig till seminarier på endast tre ställen - i nämnda fall
från Strängnäs till Eskilstuna. Bussar kanske kan vara en lösning på problemet?
Ordföranden informerar
Pia Bernthling informerar om den nya politiska organisationen vilket innebär bl a att tre nämnder har försvunnit – Hållbarhetsnämnden, Länssjukvårdsnämnden samt Nämnden för habilitering och utbildning.
Kort nämns också att om- och nybyggnationerna blivit försenade.
Förvaltningschefen informerar
Organisationsförändringar
Eva Andrén (EA) redogör för vad som har hänt inom funktionshindersområdet. Nämnden för habilitering och utbildning har upphört fr o m 2015. I
och med detta har Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
övertagit ansvaret för Dammsdalskolan. Hjälpmedelscentralen ligger som
tidigare under Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (tidigare
VOHJS). Övrig verksamhet inom förvaltningen lyder nu under landstingsstyrelsen.
(EA) berör anpassningen av tjänstemannaorganisationen utifrån den nya
politiska organisationen. Antal förvaltningar kommer att minskas till att bli
en gemensam. Funktionshindersfrågorna kommer att hanteras inom enheten
för hälso- och sjukvård som är placerad under landstingsdirektören.
Bidragsformer
(EA) redogör för de olika bidragsformerna, generellt bidrag 1,7 miljoner
och verksamhetsinriktat bidrag 1 miljon samt en tredje bidragsform, individoch föreningsbidrag. Mer information om bidrag och riktlinjer kan erhållas
via länken Bidrag.
Rapport HSO Skåne
(EA) kommenterar den översikt över landstingens bidragsgivning som HSO
Skåne har tagit fram. För Sörmlands del är det missvisande då verksamhetsinriktade bidraget på 1 miljon inte är medräknat. Förslag lyfts att översikten
diskuteras i kommande möte med beredningsgruppen.
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Färdtjänst och sjukresor
(EA) informerar om att Kollektivtrafikmyndigheten fått uppdrag av länets
huvudmän att upphandla transportörer. Denna upphandling är nu överprövad och det är i dagsläget osäkert när nytt avtal kan komma att träda i kraft.
Det är nu bestämt att fr o m 2016 kommer Sörmland att driva beställningscentral i egen regi genom Kollektivtrafikmyndigheten.
Rådets reglemente
Förslag till reviderat reglemente har varit utskickat tillsammans med kallelsen. Det som har tillkommit är sista stycket i §§ 3 och 4 samt att benämningen handikapp byts ut till funktionshinder under samtliga punkter. Rådet
ställer sig bakom förslaget till nytt reglemente efter genomförda justeringar.
Reglementet går sedan vidare till landstingsstyrelsen och fullmäktige för
beslut.
Rådets verksamhetsberättelse 2014
Förslag till verksamhetsberättelse 2014 har varit utskickad tillsammans med
kallelsen. Vid genomgång föreslås att benämningen handikapp byts ut till
funktionshinder under samtliga punkter. Rådet ställer sig bakom verksamhetsberättelsen efter genomförda justeringar. Verksamhetsberättelsen går
sedan vidare till landstingsstyrelsen som ett anmälningsärende.
Frågor från organisationerna
Föreningsbidrag – hur ser framtiden ut för länets funktionshindersorganisationer (Synskadades Riksförbund)
Förvaltningschef Eva Andrén har under informationspunkten samt i ett
skriftligt svar som varit utskickat med kallelsen besvarat frågan.
Elöverkänslighet – tar man hänsyn till elöverkänsligas problem vid om- och
nybyggnationer i landstinget? (Frågan lyftes i beredningsgruppen av Gunilla Backlund)
Chefläkare Per-Olov Gustafsson har skriftligen inkommit med ett svar vilket
diskuteras och godkänns.
Självanmälan vid mammografi (Frågan lyftes i beredningsgruppen av Gunilla Backlund)
Marianne Westerlund, verksamhetschef vid radiologen på Mälarsjukhuset
har skriftligen inkommit med ett svar som diskuteras och godkänns. Önskemål framförs av Solveigh Fredriksson om att det bör finnas ledstråk fram
till disken för att underlätta för synskadade.
Smärtskolan – kunskap för livet (Ordförande Reumatikerdistriket Sörmland)
Annkristin Lundin redogör för frågorna: Hur tacklar man problem med
långvarig smärta för de som inte kan få del av de begränsade antal platser
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som finns på Smärtskolan på Mälarsjukhuset?

Kan beslutsfattarna efter att ha tagit till sig bifogad information om smärtskolan tänka sig att starta ett samarbete med Reuma Utveckling (helägt av
Reumatikerförbundet) för att på så sätt kunna erbjuda många fler smärtpatienter utbildning i hur man kan hantera sin sjukdom för att få ett bättre liv –
trots sin smärta?
Dessa två frågor hann tyvärr inte besvaras innan dagens sammanträde varför
svaren kommer att skickas ut per mail i efterhand.
Samtliga frågor och inkomna svar bifogas protokollet.
Avstämning av sammanträdestider och lokaler 2015
Rådet sammanträder heldagar 9:30-16:00
10/3
Hjälpmedelscentralen, Eskilstuna
21/5
Åsa Folkhögskola, Sköldinge
1/6
Nynäs alternativt landstingssalen i Nyköping (10:00-13:00)
14/9
Hjälpmedelscentralen, Eskilstuna
10/11
Åsa Folkhögskola, Sköldinge
Beredningsgruppen sammanträder
11/2
Hjälpmedelscentralen
27/4
Presidiet träffas på HH-kansliet i Nyköping, repr för
9:00-11:00
funktionshindersorganisationerna träffas på Hjälpmedelscentralen, rum Mälaren
19/8
9:00-11:00

Presidiet träffas på HH-kansliet i Nyköping, repr för
funktionshindersorganisationerna träffas på Hjälpmedelscentralen, rum Mälaren

13/10
9:00-11:00

Presidiet träffas på HH-kansliet i Nyköping, repr för
funktionshindersorganisationerna träffas på Hjälpmedelscentralen, rum Mälaren

Övriga frågor
Information - rekrytering
Önskemål lyfts om att till något av kommande möten bjuda in någon från
personalenheten för information om rekryteringen i landstinget.
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Reseersättning till referensgrupper/arbetsgrupper
Diskussion lyftes i beredningsgruppen om reseersättning till de som deltar i
arbetsgrupper som landstinget kallar till. Alternativ till möten med arbetsgrupper lyfts och diskuteras vid dagens sammanträde. Ordföranden tar med
sig frågan för fortsatt diskussion i beredningsgruppen den 27 april.
Presentationsmaterial innan mötet
Ulf Norström har önskemål om att det presentationsmaterial som ska visas
vid mötena skickas ut i förväg till ledamöterna i rådet. I möjligaste mån
kommer sekreteraren att tillgodose önskemålet.
Handlingar till rådet i word- och pdf-format
Ulf Norström lyfter att handlingar inför rådets sammanträden bör skickas ut
både i word- och pdf-format, dock ej scannade pdf-filer, för att vara tillgängliga för alla. I möjligaste mån kommer sekreterare att tillgodose detta.
Anteckningar från beredningsgruppen
Rådet önskar ta del av anteckningar förda vid beredningsgruppens sammanträden. Sekreteraren lovar skicka anteckningarna från mötet den 11 februari
efter dagens möte.
Kontinuerlig rapportering av rådets ekonomi
Rådet önskar en kontinuerlig rapportering om rådets ekonomi varför detta
bör vara en stående punkt på dagordningen. Till dagens sammanträde var
budgeten ännu inte helt klar.
Vad har nämnderna redovist i sina verksamhetsberättelser om arbetet för
personer med funktionsnedsättning utifrån policyn?
Ingrid Karlsson ställer frågan och Eva Andrén tar med sig den och återkommer till rådet.
Personuppgiftslagen (PUL)
Ledamöterna fyller i för ändamålet framtagen blankett för godkännande av
att namn och organisation/förening får publiceras på externa webben och
lämnar till sekreteraren.
Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackar alla för ett bra och givande sammanträde och avslutar
därmed mötet. Nästa sammanträde är den 21 maj på Åsa Folkhögskola.
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