Funktionsrätt Västerbotten (tidigare HSO
Västerbotten), Ordförandemöte
Protokoll
(2 bilaga, Närvarolista samt bildspel gällande Region Västerbotten)
2017-10-25
18.00–20.30

§25

Mötets öppnande

§26

Upprop

Information:
Närvaro redovisas i bifogad närvarolista (Bilaga 1, Närvarolista).
§27

Godkännande av dagordning

Beslut:
Att godkänna dagordningen.
§28

Val av protokolljusterare

Beslut:
Att välja Kjerstin Helgstrand till protokolljusterare.
§29

Föregående Ordförandemötesprotokoll

Beslut:
Att lägga protokollet till handlingarna.
§30
Region Västerbotten – Peter Olofsson, Landstingsråd och Kenneth
Andersson, Ordförande i nämnden för funktionshinder och habilitering besöker
oss för att informera om regionsbildningen samt diskurea samverkan med
funktionshinder- och patientrörelsen i framtiden. (Bilaga 2, Bildspel Region
Västerbotten)
Information:
Peter Olofsson berättar om hur den politiska organisationen i dagsläget planeras
att formas och även hur samverkan med funktionshinder- och patientrörelsen är
tänkt fungera. Till skillnad från idag då vi samverkar med nämnden för
funktionshinder och habilitering så skapas ett utskott direkt under Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Exakta former för samverkan med civilsamhället är i nuläget
oklart. Vi är det sista länet som blir en regionkommun. Men eftersom Västerbotten
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har Region Västerbottens sedan tidigare är stora delar redan etablerade och
kommer övergå till den nya organisationen. Landstinget ser det som viktigt att
kommunernas delaktighet i den regionala utvecklingen är stor och ska därför
skapa forum med stort inflytande för ändamålet. Peter Olofsson säger även att det
inte ska finnas kommunförbund utöver dessa forum inom Regionkommunen.
Frågor och svar:
Frågeställare: Martin Vikgren, Funktionsrätt Västerbotten
Hur ser VLL på vår roll i skapandet av samverkansforum? Vi, funktionshinderoch patientrörelsen, önskar inte komma till ett dukat bord utan vill delta i att skapa
ett forum som gynnar alla. Vidare önskar vi inte ett samråd för alla föreningar som
samlad under parollen mänskliga rättigheter. Vi tror att ett sådant upplägg blir för
brett och att samtliga organisationer missar mer än vad vi får ut. Peter Olofsson
sägare att de inte har kommit fram till något konkret än men att de förstås gärna
tar emot synpunkter. Vidare menar han att detta är något för Nämnden för
funktionshinder och habilitering att diskutera i samverkan med Funktionsrätt
Västerbotten.
Frågeställare: Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll
Det finns en hel del gällande avtal idag där VLL är delaktiga, hur ska de
gemensamma planerna följa med till den nya organiseringen? Det gäller såväl
kommunala som regionala planer och avtal. Peter Olofsson svarar att
Regionkommunen är resultatet av en fusion vilket innebär att de tar fullt ansvar
beslut som redan är fattade och ska leva upp till ingångna avtal.
Frågeställare: Ingvar Holmberg, HRF
Hur kommer regionbildningen att påverka möjligheten att ekonomiskt bedriva
sjukvård? Kommer resurser som är avsedda till sjukvård att användas för att skapa
den nya organisationen? Peter Olofsson svarar att medel avsedda för sjukvården
inte kommer att finansiera ombildningen. De pengar som finns idag inom
administration och stödfunktioner är de resurser som ska användas.
Frågeställare Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll
Hur ska valsedlarna se ut? Vi har fått information om det kan bli förvirrande då
exempelvis namn inte kommer ändras. Peter Olofsson svarar att lagen för valet
inte är ändrad så därför kommer det stå landsting på valsedlarna vid nästa val.
Kenneth Andersson, Ordförande i nämnden för funktionhinder och habilitering,
presenterar sig och återgår till frågan om samverkan. Det kommer lyftas i
nämnden för funktionshinder och habilitering under året som kommer. Han ställer
sig frågan hur ska vi rigga samverkan på ett bra och konstruktivt sätt i den nya
politiska organisationen? Det har en förekommit diskussioner om detta och han
säger att vi ska bli inbjudna. Vidare lyfter han att Region Västra Götaland har
testat bred samverkan under parollen mänskliga rättigheter med ett gott resultat.
Martin Vikgren, Funktionsrätt Västerbotten, kommenterar att Region Västra
Götaland hade ett annat ingångsläge i samverkan än vi har i Västerbotten. De har
inte testat att samverka på det sätt vi gör och därför kan vi inte använda deras
upplevelser som en riktlinje för om en annan metod är bättre eller sämre. Vi är
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övertygade om att funktionhinder- och patientfrågor bör samverkas separat då
storleken och vidden av våra organisationer kräver det.
Frågeställare: Kjell-Åke Nilsson, Diabetesföreningen
Han tar upp de problem vi stöter på i dagsläget vid samverkan med Region
Västerbotten. Han ställer frågan om hur en framtida Regionkommun ska ta sig an
dessa problem? Kenneth Andersson svarar att detta är något de ska titta på så att
problem inte går från den ena organisationen över till den nya.
Frågeställare: Sofie Edberg, Funktionsrätt Västerbotten och Parasport
Västerbotten
Sofie menar att de erfarenheter hon har och sett inom regionbildningar på andra
håll pekar på att en samlad kraft inom MR – Mänskliga rättigheter, skapar en
större tyngd för de beslut som väl fattas. Hon ser positivt på en sådan
organisering. Kenneth Andersson bekräftar Sofies syn på frågan.
Kenneth Andersson avslutar med en ambition om hur de här frågorna ska stärkas
inför nästa mandatperiod. Bland annat finns en ambition att stärka upp staben med
en funktionshinderpolitisk strateg som ska arbeta med detta i framtiden. Hur det
ska riggas inför nästa mandatperiod är oklart. Kenneth menar även att FOU borde
stärkas upp inom området. Kenneth ser det som viktigt att vi skapar en
arbetsgrupp kring detta inom NFH.
§31
Parasport Västerbotten – Kjell Thelberg, ordförande i föreningen
berättar om föreningens och deras målsättning. Sofie Edberg berättar om vikten av
samverkan.
Kjell Thelberg presenterar parasport Västerbotten. Det är en organisation med ett
stort utbud av aktiviteter som växer i länet. Kjell förtydligar vikten av aktiva liv
för hälsa och välmående men att det i dagsläget är stora skillnader mellan gruppen
funktionshindrade och övriga. Personer som funktionshindras idrottar och rör på
sig i mycket mindre utsträckning och det är något Parasport Västerbotten önskar
ändra på. Vidare lyfter han Barnkonventionen och konventionen för personer med
funktionsnedsättning där båda stärker rätten till ett liv i rörelse. En av de många
lyckade projekt de tar sig an är Olympics school day i Umeå. Evenemanget går av
stapeln i mars eller april varje år. 21 särskolor bjuds in till evenemanget och
stämningen är på topp. Om ni vill lära er mer om parasport och vad aktiva liv kan
betyda för era medlemmar besök hemsidan,
www.parasport.se/Distrikt/vasterbotten.
Sofie Edberg berättar om föreningens syn på samverkan för att klara det
gemensamma hälsouppdraget. Hon menar att vi har gemensamma målgrupper och
att arbeta tillsammans skapar större förutsättningar att lyckas att bidra till ett bra
liv. Inom föreningarna pratas det om att hitta samarbetet och Sofie menar att vi
behöver ta tag i det, skapa samarbeten. Det är viktigt för att utbyta kunskap, skapa
fantasifyllda inslag, hitta uppslag till nya projekt och idéer, osv.
Frågeställare: Ingvar Holmberg, HRF
Ingvar undrar hur tillgängligheten ser ut gällande nedsatt hörsel? HRF:s
upplevelse är att tillgängligheten i form av exempelvis hörslingor är dålig. Kjell
Thelberg svarar att hans upplevelse är exakt likadan och att det är något de vill
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jobba mer med. Kjell säger att de ska kontakta HRF för att lära sig mer om vad
deras medlemmar önskar och behöver.
§32

Ärenden
Information:
Inga ärenden på dagens agenda.

§33

Rapporter och information
a) Folksam liv – Extra utbetalning
Information:
Funktionsrätt Västerbotten har under lång tid betalat in medarbetarnas
tjänstepension till Folksam Liv. De har levererat ett bra resultat under
lång tid och beslutade sig för att ge tillbaka en del av vinsten till kunderna.
Denna engångsutbetalning blev ett betydande tillskott för Funktionsrätt
Västerbotten. Summan på cirka 870.000 kr motsvarar ett tillskott på 50 %
av Funktionsrätt Västerbottens budgeterade intäkter under 2017. En del av
detta kommer användas till flytten av kansliet under 2018. Övrigt är inte
beslutat om just nu. Glädjande är även att många medlemsföreningar
också fick ett tillskott i kassan då även de är kunder hos Folksam Liv.
b) Nya lokaler för kansliet
Information:
Planerna går framåt och vi har fått ett första utkast på ritningar.
Kommunen och Bostaden i Umeå är tillmötesgående och visar på att de
önskar bygga tillgängliga lokaler med stor flexibilitet så att det ska passa
alla de föreningar som bildar och skapar Funktionsrätt Västerbotten. Vid
nästa tillfälle vi träffas kommer ni få se bilder och ritningar om hur det nya
kansliet ska se ut. Har ni synpunkter och kommentarer så skicka dem till
Martin Vikgren, Kanslichef för Funktionsrätt Västerbotten.
c) Nytt namn, HSO Västerbotten är numer Funktionsrätt Västerbotten.
Information:
Namnbytet är nu genomfört och vi har lämnat HSO Västerbotten bakom
oss. Bytet har gått smidigt och det tekniska delarna är åtgärdade.

§34

Aktuellt från samråden
Information och beslut:
Ingvar Holmberg informerar om att det är lågt deltagande vid
hörselvårdens brukarråd. Det är bara två personer och båda är från HRF.
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Kanslichefen ska skicka en lista över de som är förtroendevalda till
brukarrådet så att de kan komma i kontakt.
Gun Ingvarsson informerar om att brukarrådet med Neurocentrum nu
även innefattar öron, näsa och hals. De har pratat om att omorganisera
sig för att passa in bättre i Neurocentrums nya organisation. Kanslichefen
informerar om att en ny sam- och brukarrådsstruktur ska tas fram
tillsammans med den nya Regionen som bildas. I dagsläget finns det
områden som vi missar att samverka och samråda kring. Vi önskar att
detta ska ändras och då ska även brukarrådet med Neurocentrum
behandlas.
Vi beslutar att ta med denna fråga till nästkommande möte med de
förtroendevalda till sam- och brukarråden samt till ett framtida
ordförandemöte.
§35

Studieorganisatören har ordet
Information:
Inga ärenden på dagens agenda.

§36

Övriga frågor
Information:
Inga övriga frågor fick plats på kvällens möte.
Nästa möte – 2018-02-21

§37
Beslut:

Nästa möte är 2018-02-21 klockan 18.00 på Storgatan 76 i Umeå. Vid detta
möte går det bra att delta via Skype om någon önskar.
§38

Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande för dagens ordförandemöte och avslutar
mötet.
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Vid protokollet

_______________________
Martin Vikgren
Sammankallande och sekreterare

_______________________
Peder Westerberg
Ordförande

_______________________
Kjerstin Helgstrand
Justerare
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