Funktionsrätt Västerbotten,
Ordförandemöte
Protokoll
(3 bilagor, Närvarolista, Hälsa för alla samt Nya kansliets planlösning)
2018-02-21 på Storgatan 76 i Umeå klockan 18.00–20.30

1. Mötets öppnande
2. Närvaro
Information:
Närvaro redovisas i bifogad närvarolista (Bilaga 1, Närvarolista).
3. Godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen.
4. Val av protokolljusterare
Beslut:
Att välja Abbas Haghjo till protokolljusterare.
5. Föregående Ordförandemötesprotokoll
Beslut:
Att lägga protokollet till handlingarna.
6. Hälsa för alla (Bilaga 2, Hälsa för alla)– Neuroförbundet Västerbotten
presenterar deras arbete med projektet hälsa för alla.
Marianne Nordström presenterar projektet hälsa för alla. De har en ambition om
ökad samverkan för träning för personer med en funktionsnedsättning. Ensam är
inte stark och det borde vara fler som har samma möjligheter. De efterfrågar
samarbetspartners och vägar till samverkan med myndigheter. Läs bilaga för mer
information, Bilaga 2, Hälsa för alla.
7. Nytt kansli (Bilaga 3, Nya kansliets planlösning) – Presentation av det nya
kansliet. Vi visar ritningarna och berättar om tankarna bakom dem. Vi samlar
gärna in kompletterande synpunkter från medlemsföreningarna.
Information:
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Under början på 2019 kommer kansliet i Umeå att flyttas från Storgatan 76 till
Mariehems centrum. Vi kommer lämna sjuka lokaler och flytta till moderna och
väl anpassade lokaler. Projektets fokus har hela tiden varit på tillgänglighet.
Bland annat fyra WC som är specialanpassade för att undanröja flertalet
funktionhinder. Vi kommer ha två entréer, en för ledarhundar och en för allergi.
Vi kommer ha konferenslokaler med moderna hörslingor och en av dem helt
anpassade för elöverkänslighet. Antalet anpassade parkeringar blir fem stycken
endast för oss medan det även kommer finns fler för allmänheten och oss. Det
totala antalet parkeringsplatser kommer även det öka markant. Kansliet kommer
arrangera två informationstillfällen gällande de nya lokalerna under april månad.
Det blir den 3 april klockan 10.00–12.00 och den 7 april klockan 13.30–15.30.
8. Rapporter, information och diskussion
a. Debatt med riksdagspartierna – Vi ska anordna en debatt med länets
listettor för de partier som i dag har mandat i riksdagen.
Information:
Årets debatt kommer fokusera på Funktionsrätt fem intressepolitiska
fokusområden inför valet 2018 som är, Skolan ska fungera för alla barn.
Det är samhällets ansvar, Undanröj fattigdomen för de som inte kan
arbeta, Ändra lagen och återupprätta LSS, Funktionsrätt ska gälla i svensk
lag och Patienter i Sverige behöver stärkta rättigheter. Styrelsen har
tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med frågor och områden att
debattera. Debatten är den 28 maj 2018 klockan 18.30 på Väven i Umeå.
Kansliet kommer skicka ut mer information samt hur ni anmäler er. För de
som inte kan delta på plats kommer det finnas möjlighet att följa debatten i
efterhand.
b. Sam- och brukarråden – Information om valet som ska ske efter
sommaren 2018 samt om den arbetsgrupp Funktionsrätt Västerbotten
tillsatt.
Information:
Fyra år har gått sedan valen av våra förtroendevalda till sam- och
brukarråden genomfördes och det är alltså dags för nya val. Dessa
kommer genomföras under november månad 2018 och kansliet kommer
skicka ut information om nominering, valberedning, krav på
förtroendevalda, etc. i god tid. Det kommer vara några förändringar från
senast som exempelvis att mandattiden blir två år istället för dagens fyra
år. Vidare kommer en gemensam struktur för samverkan att implementeras
för att möjliggöra utökat stöd, högre kvalité och möjlighet att utvärdera.
c. Årsmötet 2018 i Skellefteå – Information om upplägget och tidsplan för
mötet.
Information:
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Årsmötet kommer vara på Medlefors i Skellefteå detta år och föreningarna
har fått inbjudan med begäran om ombudsanmälan samt information om
motioner, etc. En mer specifik kallelse kommer senast fyra veckor innan
mötet. Funktionsrätt Västerbotten har mottagit två nya ansökningar om
medlemskap.
9. Aktuellt från samråden
a. Nämnden för funktionshinder och habilitering – Temadagen samt
frågor att samverkan under 2018.
Information samt beslut:
Årets temadag kommer handla om samverkan och behandla olika metoder
för att strukturera och organisera en fungerande samverkan mellan
myndigheter och ideella organisation. Temadagen kommer vara på
landstingshuset den 31 maj 2018.
Beredningsgruppen för samverkan med den förtroendeorganisationen
inom VLL har lyft följande frågar för samverkan 2018:
 Patienträttighetslag.
 Psykiatriskt centrum.
 Samverkan mellan Regionkommunen Västerbotten och
funktionshinder- och patientrörelsen.
 Anhörighetsstöd.
 Oberoendet av hyrpersonal.
 Uppföljning av funktionshinderpolitiska strategin.
Om en eller flera föreningar önskar lyfta en fråga för samverkan ska ni
kontakta Funktionsrätt Västerbottens kansli.
Ordförandemötet beslutar att lyfta frågan om klagomålshantering och hur
förändringarna har påverkat situationen för patienter under 2018 års
andra hälft.
10. Studieorganisatören har ordet
Information:
Utbildningsgruppen har skapat en enkät för att reda ut vad föreningarna önskar
och vill gällande utbildningar. Den har skickats och studieorganisatören vill
påminna föreningarna om att svara och skicka in den så fort de har möjlighet.
11. Övriga frågor
a. HRF informerar om post och telestyrelsen samt Hagaskolan
Information:
Det finns produkter som ligger på samma frekvens som mikrofoner vilket
skapar problem för hörselhjälpmedel. Hagaskolan som byggts om för
hörselnedsättning och nu har de öppnat upp för flertalet
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funktionsnedsättningar vilket inte harmoniserar med den
funktionsnedsättning som skolan är avsedd för.
12. Nästa möte
a. Debatt med riksdagspartierna, 2018-05-28
b. Årsmöte i Skellefteå, 2018-05-05
13. Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande för dagens ordförandemöte och avslutar
mötet.

Vid protokollet

_______________________
Martin Vikgren
Sammankallande

_______________________
Peder Westerberg
Ordförande

_______________________
Abbas Haghjo
Justerare
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