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Protokoll från Funktionshinderrådets sammanträde
Dag/tid: 2019-02 -21, kl. 09.30 - 12.00.
Plats: Regionkontoret, Futurum, Falun

Beslutande
Kjell Persson (S),
Gunilla Franklin (M)
Liv Lunde Andersson (S)
Mariana Sörbergs, Neuro Dalarna, Rörelsegruppen
Christina Jaako, DHR, Rörelsegruppen
Susanne Borg, SRF, Syngruppen
Anita Skagerud, HRF Dalarna, Hörselgruppen
Hans Larsson, Diabetesförbundet dalarna, Medicingruppen
Ann Cathrin Fernå, Hjärt/Lung Dalarna, Medicingruppen
Astrid Seter, FUB, Psykiatrigruppen
Ersättare
Monika Utter (MP)
Katarina Gustafsson (KD)
Maja Gilbert-Westholm (V), Ersättare för Abbe Ronsten
Yvonne Törnqvist, Reumatikerförbundet Dalarna, Rörelsegruppen
Kristina Nord, FSDB, Hörselgruppen
Renata Tidebäck, Attention Dalarna, Psykiatrigruppen
Adjungerade
Fredrik Lindström, Funktionsrätt Dalarna
Föredragande
Mats Rosin, Tjänsteman i rådet
Carl Widman, Sakkunnig funktionshinderfrågor
Sekreterare
Mats Rosin, Hälso- och sjukvårdsenheten
Övriga tjänstemän
Anna Thoreus, Tolk
Anna-Karin Haglund, Tolk
Marie Agrell, Tolk
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Inledning och protokolljustering

§ 1 Inledning
Mats Rosin, tjänsteman i rådet, hälsar alla välkomna till den nya
mandatperiodens första sammanträde i Funktionshinderrådet. Eftersom rådets
ordförande Lisbet Mörk- Amnelius inte är närvarande idag föreslår Mats Rosin
att ålderspresidenten i rådet, Kjell Persson , utses att leda dagens möte i FRID .
Funktionshinderrådets beslut
Att godkänna förslaget att utse Kjell Persson till mötesordförande
för dagens möte.
En presentationsrunda bland ledamöter och ersättare gjordes
inledningsvis.

§

2 Protokolljustering
Yvonne Törnqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§

3 Dagordning
Ordförande går igenom dagordning, där det blir en del förändringar.
Funktionshinderrådets beslut
Dagordning godkänns.

§

4 Anmälningsärenden - Föregående protokoll
Ordförande går igenom punkterna i föregående protokoll från 2018-11-21 och
frågar om det finns frågor eller synpunkter på detta.
Inga frågor eller synpunkter framkommer.
Funktionshinderrådets beslut
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Sammanträdesplan 2019
Sammanträdesplan för 2019 gicks igenom. En fråga uppkom om det är möjligt
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I
att ändra klockslag för FRID . Detta diskuterades, men slutsatsen blev att det
är svårt att ändra eftersom det stör planeringen för andra ledamöter.

l

Funktionshinderrådets beslut
Att Godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2019
Information - Regionen

§ 6 Information - Regionen
* Dalasamverkan
Informationen utgår för dagen. Återkommer vid senare tillfälle

* Information om Funktionshinderrådet
Rådets tjänsteman Mats Rosin informerade om Funktionshinderrådet i
Dalarna utifrån det reglemente som ligger till grund . Informationen handlade
om vad Funktionshinderrådet är, rådets syfte, arbetsuppgifter, organisation,
arbetsformer och arvoden . Se bifogad presentation.
* Utredning av sjukresor
Informationen utgår för dagen . Återkommer vid senare tillfälle.
* Revidering av reglemente för FRID
Förslag till revidering av reglemente såtillvida att Regionstyrelsen i samband
med att ordförande utses, även utser 1:a och 2:a vice ordförande . Förslaget
till revidering kommer att behandlas av Regionstyrelse och Regionfullmäktige
under våren .
* Bidrag till aktivering och rekreation för barn- och ungdom
Carl Widman informerar om kriterier för att söka Regionens bidrag till
aktivering och rekreation för barn- och ungdom med funktionsnedsättning .
Det finns ingen sista ansökningsdag för detta bidrag . Ansökningar hanteras
löpande så långt medlen räcker. Det finns 138 tusen kronor anslaget för 2019.
Kriterier skickas ut till organisationerna och bifogas också protokollet.
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Valärenden
Val till Presidieberedning för Funktionshinderrådet
Till presidieberedning ska 4 ledamöter och 2 ersättare väljas från
funktionshinderrörelsen.
Förslag på deltagare som ledamöter är: Hans Larsson, Diabetesförbundet,
Anita Skagerud, HRF, Astrid Seter, FUB.
Som ersättare föreslås : Susanne Borg, SRF, och Yvonne Törnqvist,
Reumatikerförbundet.
Ordförande i Presidieberedningen för FRID är Lisbet Mörk Amnelius (DSP).
Till detta ska 1:a och 2:a vice ordförande väljas .
Som 1:a vice ordförande föreslås Sofia Jarl (C). Som 2:a vice ordförande
föreslås Kjell Persson (S).

Funktionshinderrådets beslut
Att som ledamöter och ersättare i FRID: s Presidieberedning välja:
Hans Larsson, Diabetesförbundet, ordinarie ledamot
Anita Skagerud, HRF, ordinarie ledamot
Astrid Seter, FUB, ordinarie ledamot
Susanne Borg, SRF, ersättare
Yvonne Törnqvist, ersättare
som 1:a vice ordförande välja Sofia Jarl (C)
som 2.a vice ordförande välja Kjell Persson (S)
Val till Funktionshinderrådets Byggrupp
FRID: s byggrupp ska bestå av ledamöter med bred representation
utifrån den s.k. femgrupprincipen .
Förslag på ledamöter: Mariana Sörbergs, Rörelsegruppen, Hans Larsson,
Medicingruppen , Anita Skagerud, Hörselgruppen, Susanne Borg, Syngruppen, Renata Tidebäck, Psykiatrigruppen
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Funktionshinderrådets beslut
Att till FRIDS: s byggrupp välja:
Mariana Sörbergs, Rörelsegruppen
Hans Larsson, Medicingruppen
Anita Skagerud, Hörselgruppen
Susanne Borg, Syngruppen
Renata Tidebäck, Psykiatrigruppen

§ 8 ÖVRIGA FRÅGOR
Christina Jaako rapporterar från Agenda 2030, en konferens hon deltagit i med
fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Se bifogat material.
Liv Lunde Andersson förmedlar ett medskick från dövgruppen, där man önskar
förtur till starroperationer eftersom det är förödande för en döv att inte kunna
använda ögonen "för att höra". Det är viktigt att beakta olika människors behov.
Susanne Borg informerar om att Dalatrafik kommer att anordna en speciell
utbildning för de taxichaufförer som kör färdtjänst, något som Susanne och
Fredrik arbetat för. Tanken är att chaufförerna ska bli legitimerade och certifierade. Susanne och Fredrik har erbjudits att delta med information under en
timme, vilket de anser är alltför kort tid för att hinna få med allt de vill förmedla.
De behöver cirka 2,5 timmar för att klara praktisk träning som tex. fastspänning
i bil, ledsagning och hur ledarhunden fungerar. Nytt möte är planerat för att
diskutera utbildningsupplägget ytterligare. Utbildningen ska starta den 14 mars.
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Avslutning och protokolljustering

§ 9

Nästa möte
Nästa datum för möte i Funktionshinderrådet är den 25 april, kl. 09.30 - 12.00,
Regionkontoret, Futurum, Falun.

§ 10 Avslutning
Ordförande tackar för dagens möte och att så många kommit, samt förklarar
sammanträdet avslutat.

Protokoll'usterin

nne Törnqvist
Justering

