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Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2014-02-27 kl.13:00-16:00
Plats:
Kulturhuset Spira, Bernts loge
Närvarande:
Marianne Andersson, Landstinget, ordförande
Eva Blomquist, HRF
Inga Fingal, HSO
Ingela Holmström, HSO, ersättare
Mona Joelsson, DHR, ersättare
Agneta Johansson, Landstinget
Birgitta Mattsson, HSO
Ulla Stahre-Gustavsson, HSO
Anita Svenningsson, SRF ersättare
Maria List-Slotte, Landstinget, sekreterare
Anna-Karin Malm, Länstrafiken § 4

§1

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§2

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs

§3

Val av justerare
Anita Svenningsson utses jämte ordföranden justera dagens protokoll

§4

Länstrafiken informerar
Anna-Karin Malm, servicechef på Länstrafiken, informerar om
förändringar. Jönköpings läns landsting har tagit över
huvudmannaskapet för Jönköpings länstrafik och har därmed också
myndighets- och kostnadsansvar för närtrafik-, färdtjänst- och sjukresor.
Nytt regelverk finns sedan 1 januari 2014 och finns publicerat på
Länstrafikens hemsida, www.jlt.se. Färdtjänst- och sjukreseenheten finns
sedan 1 januari 2014 på Resecentrum i Jönköping.
Under 2014 pågår arbete för en gemensam färdtjänsthandläggning. Det
är ett omfattande arbete som genomförs kommunvis i olika etapper. Alla
berörda invånare får information per post. Först ut är kommunerna
Mullsjö, Habo och Eksjö. Arbetet beräknas vara slutfört i alla kommuner i
oktober 2014.
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Länstrafiken har delvis fått nya telefonnummer. Alla 036-nummer har
ersatts med 010-nummer. Alla 020-nummer (beställning av resa) är
oförändrade.
Anna-Karin besvarar de synpunkter som lämnats till LFF från DHR, KHR
Eksjö, HSO och SRF. Några av de synpunkter som lämnas har
uppmärksammats och åtgärdats Framtaget regelverk är det som gäller.
Vad som är möjligt att införa avgörs av rådande ekonomi (och politik).
Under 2014 planeras;




Införa egenavgift på faktura
Riksfärdtjänst – resa i annan kommun för kortare vistelse än sju
dagar. Ändringar före sommaren
Resa till vården – det kan hända att JLT får uppdrag att se över
regelverk för sjukresor

Idag finns inget uppdrag att utreda annat än ”egenavgift på faktura”. Av
trafiksäkerhetsskäl är det svårt att få fram bilar med kortare varsel än 30
minuter. Trafikledare vill ha information om körning i god tid och inte
hantera dator och telefon under körning. Färdtjänstberättigad har rätt att
ha med en (1) medresenär (oavsett ålder) som inte är ledsagare. Nya
regelverket ger möjlighet till utökad kvällskörning under helgdagar till kl.
02:00. För färdtjänst gäller samma tider som linjetrafik. Anna-Karin
uppmanar resenärer att använda möjligheten. Idag är det väldigt få som
utnyttjar denna!
Anna-Karin lyfter en fråga som diskuterats av Länstrafiken. Hur ser
Länsrådet på idén att på ideell basis starta upp ett Tillgänglighetsråd för
kollektivtrafiken (tåg, buss, färdtjänst, sjukresor etcetera)? Länsrådet ser
positivt på detta och ser gärna att gruppen representeras utifrån 5gruppsindelning; syn-, hörsel-, rörelse-, kognitiv nedsättning och
medicinska funktionsnedsättningar. HSO länsförening har planer på att
bilda arbetsgrupp för kollektivtrafiken, viktigt är att samverka i denna
fråga.
§5

LFF-ärende
Återkoppling på skrivelse om TeleQ
Länsrådet har i skrivelse till Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig
lämnat synpunkter på landstingets telefonväxelsystem TeleQ
(Diarienr. LJ2013/1327). Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, har i
ett svar till länsrådet meddelat att styrgruppen för invånartjänster tar över
systemägarskapet. Kommunikationsdirektören bedömer att gruppen
under våren 2014 kan presentera ett förslag på hur servicenivåerna för
TeleQ ska se ut, samt hur Kontaktcenter (1177) kan utgöra ett
komplement för en god service till personer med funktionsnedsättning.
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Länsrådet beslutar att bjuda in representant för styrgruppen till
sammanträde den 15 maj.
Konferens hösten 2014
Länsrådet tar emot synpunkter som medlemmar lämnat över aktuella
ämnen. Tre förslag nämns, arbetsgrupp bildas (Birgitta, Inga, Maria).
Programförslag presenteras vid nästa möte 27/3.
Bassängbad
Skrivelse från Reumatikerförbundet har skickats in till LFF. Ärendet
skjuts fram till nästa sammanträde.
§6

Kort information om aktuellt ämne från
Landstingsstyrelsen, LS
I landstingsstyrelsen har diskussioner förts kring ”hemliga avtal inom
läkemedelsområdet”, en fråga som fortsätter att diskuteras framöver.
Motion har lämnats in angående äldrevårdscentral, återremitterad då den
inte lämnats på remiss till Länspensionärsrådet. Beslut att bygga om
Folktandvård i Tranås. Planerade besparingar i landstinget föreligger på
50 miljoner inom Tandvård och 100 miljoner somatisk vård.
HSO
År 2013 har ägnats åt att räta upp ekonomi, vilket är på god väg. HSO
har flyttat in i nya lokaler på samma gata som tidigare.
HSO samverkar med Habiliteringen, planerar två projekt tillsammans.
Arvsfondsansökan gjord. HSO planerar även samarbete med svenska
kyrkan i ett projekt kring neuro-psykiatrisk funktionsnedsättning.
Under våren informerar HSO om olika sjukdomar/funktionsnedsättningar
vid fyra olika tillfällen på Ryhov
SRF
SRF riksförening firar 125 år och festligheter planeras den 16-17/5 i
Örebro
HRF
Via media har föreningen fått ta del av förändringar som planeras
genomföras av landstinget 1 april 2014. Förändringen innebär flytt av
audionommottagning från Eksjö till Nässjö. Skrivelse ställd till chef på
audionommottagningen.
DHR
Träff för alla lokalföreningar i Värnamo den 9 mars.

§7

Övriga frågor
Maria informerar om arvode för representanterna i LFF. Arvodering följer
riktlinjer som gäller för politiker. För 2014 arvoderas sammanträde LFF
med 830 kronor. Kurs, konferens, studiebesök eller övriga sammanträde
420 kronor.
Birgitta Mattsson har tidigare fått frågan om funktionshinderrörelsen har
undersökt tillgängligheten till myndigheters hemsidor. För 5 år sedan
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genomfördes utbildning för kommuner av företaget FunkaNu. Flera av
länets kommuner har bra hemsidor men det brister på många håll.
§8

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet och deltagarna får en guidad rundtur i Spiras
lokaler av marknadsförare Jörgen Asklid.

Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Marianne Andersson

Anita Svenningsson

