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Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2013-12-12 kl. 13:00-16:00
Plats:
Sal A, Landstingets kansli, Husargatan 4 Jönköping
Närvarande:
Marianne Andersson, Landstinget ordf
Agneta Johansson, Landstinget
Kristina Johansson, HSO
Kenneth Jägsander, SRF
Ingela Holmström, HSO ersätt
Ulla Stahre-Gustavsson, HSO
Mona Joelsson, DHR ersätt
Maria List-Slotte, Landstinget sekr
Stefan Schoultz § 31

§ 27

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 28

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs

§ 29

Val av justerare
Kenneth Jägsander utses jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 30

Motion ”bussiga utflykter”
Länsrådet för funktionsnedsättningar ombeds lämna synpunkter på APU
motion från Vänsterpartiet angående specialutrustad buss att tillgå för
personer med funktionshinder. Tidigare exempel är ”en buss för alla”, ett
samarbete mellan Ädelfors folkhögskola och Nilsbuss AB. APU vill ha
Länsrådets och funktionshinderrörelsens synpunkter om intresse och
behov finns av en liknande buss och i vilken mån man är beredd att stå
för kostnader. Länsrådet har hämtat in synpunkter och lämnar skriftligt
yttrande till APU. Sammanfattningsvis står Länsrådet bakom förslaget att
utreda frågan närmare. Enligt DHR och HSO finns såväl behov som
intresse av specialutformad buss.

§ 31

Ekonomirapport
Stefan Schoultz, ekonomidirektör i Landstinget, ger en utförlig rapport
om det ekonomiska läget och de utmaningar som landstinget står inför
2014. Resultatbedömning 2012-2013 visar gott resultat, sämre prognos
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2014-2016 bland annat på grund av bortfall av tidigare erhållna
statsbidrag. För långsiktigt ansvarstagande kommer detta att finansieras
genom skatthöjning 40 öre.
Landstinget har en årlig budget på cirka 10 miljarder som ska fördelas
inom landstingets två områden; Hälso- och sjukvård och Regional
utveckling. Budget 2014 innebär satsningar inom








Barn- och ungdomars hälsa; dietister och logopeder, utbyggt
vaccinationsprogram, barn- och ungas psykiska hälsa, barnahus
Primärvård; hälsosamtal, risk- och missbruksvård, alternativ till
våld
Specialistvård; vårdval urologi- och ögonsjukdomar, screening
tjocktarmscancer, stroke, forskningsresurser, höjda vårdavgifter i
sluten vård
Kollektivtrafik; under 2014 ny modell för priser och avgifter,
prishöjning 3 %, regionalt trafikförsörjningsprogram
Kultur; ny kulturplan för 2015-2018 tas fram
Fastighetsinvesteringar; 1,9 miljoner kronor

Under årets första månader pågår arbete att lämnas förslag på områden
som bör prioriteras inför nästkommande budgetår. Länsrådet bör under
denna period lämna synpunkter på områden som är eftersatta eller
behöver prioriteras.
§ 32

Synpunkter på det nya reglementet för färdtjänst
DHR har lämnat en skrivelse till LFF med synpunkter på det nya
reglementet för färdtjänst. DHR anser att regelverket i vissa avseenden
är snävt och bör öppna upp för bättre tillgänglighet. Liknande synpunkter
har kommit till Länsrådets kännedom från Sävsjö kommunala
handikappråd. Representanterna i Länsrådet anser att det råder
oklarheter om tillståndsgivning i teori och praktik och att sjukresor och
färdtjänst borde samordnas bättre. Representanterna i Länsrådet
föreslår att det bildas en referensgrupp under begränsad period.
Länsrådet beslutar skicka synpunkterna till Länstrafiken för besvarande
och bjuda in ansvariga för serviceresor på Länstrafiken till LFFsammanträde under våren 2014.

§ 33

LFF-ärende
Anmälningsärende
Protokoll från länets kommunala handikappråd finns att läsa
Nya ledamöter i LFF
DHR anmäler två nya ledamöter som ersätter Charlotte Ottosson
(ordinarie) och Britt-Marie Gunnarsson (suppleant). Som ordinarie
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ledamot har DHR utsett Catharina Frössling och som suppleant Mona
Joelsson.
HSO anmäler Johan Steirud som ny ersättare för Kenneth Liljegren
(suppleant).
Rehabutredning
Maria informerar kort om rehabiliteringsutredningen, ett uppdrag som
landstingsstyrelsen lämnat till avdelningen folkhälsa och sjukvård och
som ska ske i olika etapper. Etapp ett omfattar att genomföra en
kartläggning över rehabiliteringen i länet och redovisades i mitten av
oktober 2013. Nu inväntas synpunkter från ledning och vidare direktiv.
Återkoppling på skrivelse om TeleQ
Länsrådet skickade i september en skrivelse ställd till Hälso- och
sjukvårdsdirektören med synpunkter på Telefonitjänsten TeleQ.
Länsrådet har ännu inte fått svar men meddelas att ett nytt kundcentra är
på uppstart och en organisation för hur frågor ska hanteras kring 1177
och TeleQ är under utarbetande.
Återkoppling på skrivelse ”Länsrådet som remissinstans”
Vid senaste sammanträdet i september beslutade Länsrådet att
Landstingsdirektören och LFFs sekreterare diskuterar förslag hur
länsrådet kan användas i större omfattning som remissinstans. Följande
förslag lämnas:





att länsrådet får ta del av skrivningar och motioner som berör
målgruppen i större utsträckning
att länsrådet blir mer aktivt i budgetarbetet
att länsrådet bör vara remissinstans då nya handlingsplaner
utarbetas
att länsrådet bör vara remissinstans vid förändringar som
påverkar målgruppen (vårdval, sjukresor, hjälpmedel, avgifter etc.)

Länsrådet beslutar att extrainsätta ett sammanträde i mars. Vid detta
tillfälle sammanställs de synpunkter som lämnats in från
funktionshinderrörelsen på områden som bör prioriteras inför höstens
budgetarbete. Representanterna i Länsrådet ombeds förbereda sig
genom att hålla diskussionen levande inom respektive organisation.
Sammanträdesdagar 2014
Länsrådet beslutar att förlägga sammanträdesdagar under 2014 till;
27/2, 27/3, 15/5, 25/9 och 11/12
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Utbildning/konferens 2014
Förslag till tema på konferens diskuteras. Inför nästa sammanträde ska
representanterna i samarbete med funktionshinderrörelsen fundera på
aktuellt ämne och lämna förslag. Arbetsgrupp utses vid nästa
sammanträde.
§ 34

Kort information om aktuellt ämne från
Landstingsstyrelsen
Politiska handlingar och protokoll kan läsas på landstingets hemsida
www.lj.se/politik
Landstingsstyrelsen beslutar den 17/12 om bidragsgivning till länets
organisationer
HSO
Invigning av nya lokaler den 3/12
HSO planerar eventuellt namnbyte. Förslag är ute på remiss hos
medlemsföreningarna
SRF
Utbildning för rådsledamöter under hösten
DHR
Utbildningar och konferenser har hållits under hösten

§ 35

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Nästa sammanträde är den 27 februari.

Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Marianne Andersson

Kenneth Jägsander

