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  Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2013-02-20 kl. 13:00-16:00 

Plats: Sal A, Landstingets kansli, Husargatan 4, Jönköping 

Närvarande: 

Marianne Andersson, Landstinget ordf 

Eva Blomqvist, HRF 

Inga Fingal, HSO 

Agneta Johansson, Landstinget   

Kristina Johansson, HSO  

Kenneth Jägsander, SRF 

Kenneth Liljengren, HSO 

Ulla Stahre-Gustavsson, HSO 

Maria List-Slotte, Landstinget sekreterare 

Anna-Karin Malm, Länstrafiken § 4 

Lars Abrahamsson, Landstingets kansli § 6 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

§ 2 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs  

§ 3 Val av justerare 

Inga Fingal utses jämte ordföranden justera dagens protokoll 

§ 4 Information från Länstrafiken 

Anna-Karin Malm från Länstrafiken, JLT, informerar om grundläggande 

regler för serviceresor. Den 1 januari 2013 flyttades ansvaret för 

sjukresor till förvaltningen Länstrafiken (Landstinget). De tidigare tre 

sjukreseenheter (Eksjö, Värnamo, Ryhov) har slagits samman till 

”Landstingets sjukreseenhet”. Inför 2014 planeras skatteväxling om 15 

öre i syfte att skapa samordningsfördelar och en gemensam 

organisation. Idag finns handläggare (ca 10 årsarbetare) fördelade över 

länets kommuner. Under våren 2013 fattas beslut om JLT tar över 

ansvaret för handläggning av färdtjänst. Antal tillstånd per invånare 

skiljer sig i länet – syftet med en organisation är att säkerställa att behov 

styr och inte ekonomi och ett gemensamt regelverk. 

Anna-Karin informerar kort om nuvarande regelverk och om de förslag 

som är framtagna inför nytt regelverk 2014 



2 
 

 Egenavgift lika i länet 26 kronor (1-2 zoner) 

 Samtliga kommuner förlänger körning på kvällstid till 02:00 

(högtidshelger begränsat) 

 Länsfärdtjänst 3 mil över länsgräns 

 Länsfärdtjänst kan beställas 4 timmar i förväg 

Nya avtal från 1 maj 2013 innebär nya fordon med  

 högre komfort 

 kortbetalning i alla fordon 

 ny fastsättningsanordning (semiautomatiska spännband) 

 fler trappklättrare 

 nya bårar med låsningsbara hjul 

 miljökrav, alkolås, förarcertifiering 

Representanterna i Länsrådet välkomnar förbättringar. Några 

kommentarer med önskemål i framtiden; möjlighet att få åka själv (inte 

samordnat) i färdtjänst till en högre kostnad och möjlighet att kunna köpa 

månadskort. 

Representanterna framför önskemål att starta upp liknande brukarråd 

som tidigare funnits i Länstrafikens regi. I dagsläget är detta inte aktuellt. 

Resenärer rekommenderas att lämna synpunkter direkt till Länstrafiken 

www.lanstrafiken.se eller telefon 036-395520. Länsrådet tillsätter 

eventuell arbetsgrupp inför upphandling eller översyn av regelverk då 

detta är aktuellt. 

§ 5 LFF-ärende 

1. Synpunkter på Förslag till regional utvecklingsstrategi för RUS, Region 

Jönköping 2025 diskuteras i gruppen. Beslutar att sekreterare gör en 

skrivelse till Regionförbundet med de synpunkter som kommit fram. 

2. Ordförande lämnar förslag att förlägga nästa sammanträde den 16 

maj i Skillingaryd. Vid detta tillfälle besöker Länsrådet servicehuset 

Jupiter. 

3. Ordförande informerar kort om Medborgarpanelen, en 

landstingssatsning för att fånga in synpunkter från allmänhet. 

Landstinget söker under våren frivilliga som vill delta i panelen 

Information kan läsas på landstingets hemsida www.lj.se/politik. Under 

våren kommer allmänheten att få information på olika offentliga platser i 

länet. Ordförande lämnar ut material till representanterna för spridning i 

föreningar. 

4. I december lämnade Länsrådet en skrivelse till landstingsstyrelsen 

avseende fråga kring rådets funktion som remissinstans. 

Landstingsstyrelsens presidium beslutar att ge landstingsdirektören i 
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uppdrag att ta fram ett förslag till hur rådets kunskaper och synpunkter 

kan tas tillvara på ett bättre sätt. 

§ 6 Information från läkemedelssektionen 

Lars Abrahamsson från Landstingets läkemedelssektion informerar om 

sektionen som arbetar med fyra huvudområden: 

 Äldre och läkemedel – satsning från regeringen 

 Nya dyra läkemedel 

 Säker vård inom läkemedelsområdet 

 IT-stöd och läkemedel 

Lars informerar vidare om olika aktörer inom läkemedelsområdet som 

samarbetar men också påverkar varandra i olika avseenden.  

 Läkemedelsverket 

 TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

 SKL – Sveriges kommuner och Landstinget  

 Landstinget i Jönköpings län 

 LIF – branschorganisation för läkemedelsföretag som utvecklar 

och bedriver forskning på läkemedel 

Läkemedelskostnader för Landstinget i Jönköpings län uppgår årligen till 

ca 1 miljard kronor. Läkemedelsindustrin tar fram läkemedel och ansöker 

om godkännande av läkemedelsverket. Godkänt läkemedel skickas till 

TLV för att prisbedömas och ta ställning om det ska ingå i 

högkostnadsskydd. Kontinuerligt revideras grupper som ingår i 

högkostnadsskyddet. De flesta läkemedel omfattas av 

läkemedelsförsäkringen. Mer information kan läsas på www.fass.se  

§ 7 Kort information om aktuellt ämne från 

Landstingsstyrelsen 

Sjukvårdsrådgivning 1177 finns på Internet idag. Från och med oktober 

öppnar ett kundcenter 1177 i Nässjö med rådgivning på telefon. Pengar 

för detta finns avsatta. 

 HSO  

Projektet Fia mé knuff är numera en HSO verksamhet. Nuvarande 

kanslichef går i pension under våren, nyrekrytering pågår. Ingrid Burman 

från HSO riks medverkat vid ordförandemöte och informerat om 

assistansreformen, Funka reformen och tillgänglighet som 

diskrimineringsgrund.  

 

SRF 

Syncentralen är sedan årsskiftet organiserad under 

Habiliteringsverksamheten. SRF distrikt har årsmöte i april. 
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HRF 

Eva delar ut information till samtliga ledamöter om vårdval/fritt val som 

pågår på flera ställen i landet (Skåne, Stockholm, Uppsala, 

Östergötland). HRF har arbetat aktivt och följt upp hur det påverkar 

användare av framför allt hörapparater. I höst kommer Landstinget i 

Jönköpings län att öppna upp för vårdval 2 (specialiserad vård). Eva 

menar att det är viktigt att skapa bra regelverk vid eventuellt införande för 

att bevaka att kvalitet inte påverkas. 

§ 8 Övriga frågor 

Ordförande meddelar att ledamot Kjell Axell avsäger sig uppdraget som 

ledamot och vice ordförande i LFF. HSO kommer inför nästa 

sammanträde att utse ny representant. Länsrådet tillsätter därefter 

posten som vice ordförande. 

§ 9 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar sammanträdet och hälsar alla välkomna till 

Skillingaryd den 16 maj. 

  

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Marianne Andersson   Inga Fingal 


