Ordföranden har ordet – Brev nr 1 – 2017
Ljuset har kommit tillbaka och våren står för dörren. Det är den tiden på året som
man skulle vilja säga ”stopp ett litet tag” och få stanna upp och få möjlighet att njuta
av våren och naturen. Men det är också den tiden på året som vi i
funktionshinderrörelsen har som mest att göra med årsmöten och andra möten av
olika slag.
Jag är fortfarande uppfylld av LSS-dagen på Hotell Billingen som Riksförbundet och
vi i Västra Götaland anordnade den 11 mars. Många människor deltog och det var
god stämning och bra och viktiga diskussioner. Pelle Kölhed från
Handikappförbundens styrelse och sammankallande i den arbetsgrupp för LSSarbetet som tillsatts, informerade om arbetet i utredningen. Samordnare för
gruppens arbete är Judith Timoney från FUBs kansli.
Jag redovisade de frågor som kommit från er i lokalföreningarna. Vi kunde alla
konstatera att det är många frågor som är likartade över hela Sverige. Jag tänker på
den försämrade kvaliteten på insatserna. Jag tänker på personalens kompetens
som sjunkit de senaste 20 åren. Jag tänker på neddragning av personlig assistans.
Jag tänker på borttagandet av kontaktpersoner i många gruppbostäder. Samtidigt
kan man läsa i tidningarna att de flesta kommuner och landsting/regioner gått med
stora vinster de senaste åren. Vi har lång väg att vandra innan personer med
utvecklingsstörning når samma levnadsnivå som andra medborgare i Sverige.
Alla på Riksförbundets kansli ber oss alla medlemmar i FUB att höra av sig med
olika frågeställningar. Dessa skickas sedan till gruppen som utreder LSS-lagen. Nu
gäller det att kämpa för att vi ska få behålla LSS-lagen och förhoppningsvis utveckla
den till det den var tänkt från början.
Om ni vill följa utvecklingen i arbetet så gå in på riksförbundets hemsida och på
hso.se.
Vad har hänt och vad händer i Västra Götalandsregionen?
Jag vill påminna om Relaxed Performance i Stenhammarsalen i Göteborg den 27
mars. Jag har tidigare tagit upp detta som ett exempel där Göteborgs symfonikerna
kommer att hålla en konsert där det är helt okay att komma med glädjetjut etc. Gå
gärna in på hemsidan för Göteborgs Konserthus. Där kan ni också boka biljetter till
föreställningen.
Regionen håller på att införa E-journal inom sjukvården. Det innebär att vi alla
kommer att kunna läsa våra journaler över nätet framöver. HSO Västra Götaland
Inbjuder till informationskvällar enligt följande





den 28/3 på Hotell Kusten i Göteborg,
den 30/3 på Hotell Quality i Vänersborg,
den 11/4 i Annelundsvillan i Borås
den 25/4 på Hotell Ranten i Falköping

Vad händer under våren?

Det som händer närmast är vårt ombudsmöte den 8 april på Vara Folkhögskola. Vi
hoppas få någon tjänsteman från regionen som bl a kan informera om de Regionala
Medicinska Riktlinjerna RMR för vuxna personer med funktionsnedsättning.
Tillsammans med FUB Göteborg kommer vi att ha en monter på Leva & Fungera
mässan i Göteborg den 4 – 6 april. Det är gratis inträde. Allt du behöver göra är att
gå in på deras hemsida och skriva ut en biljett.
Riksförbundet FUB kommer att ha sin årsstämma här i Västra Götaland nämligen
på Vann Spa i Brastad den 19 – 21 maj. FUB Forum startar på fredag eftermiddag
och där ansvarar vi i Kommittén för Hälsa och vi kommer att fokusera på personer
med utvecklingsstörning och hälso- och sjukvård. Vi har bjudit in Malin Nystrand,
läkare från Göteborg. Flera av er har säkert hört henne tidigare och nu får hela
FUB-rörelsen chansen. Gunilla Thunberg från Dart och förälder till en son med
utvecklingsstörning och autism kommer också att hålla en föreläsning.
Jag hoppas att vi är många som ses under vårens aktiviteter.
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