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§ 18

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 19

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§ 20

Val av justerare
Elisabeth Englund utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 21

Motion ”Får man ta hunden med sig på resan?” (Dnr: RJL 2018/1267)
Kort dragning av Annica Nordqvist, MP, som skrivit motionen. LFF och
LPR (Länspensionärsrådet) är remissinstans och ombedda att lämna
synpunkter.
Miljöpartiet yrkar på
 att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till
färdtjänst också rätt att få ta med sig husdjur.
Anna-Karin Malm, chef för serviceresor ger en komplex bild av frågan
och presenterar olika perspektiv som måste beaktas till exempel; allergi,

rädsla för djur hos medresenärer, kostnader för sanering, trafiksäkerhet
samt lagar och föreskrifter för transport av djur. Några exempel på
policy/riktlinjer från närliggande regioner som tillåter djur vid transport i
färdtjänst visas. Då det kommit nya direktiv från Jordbruksverket är det
viktigt, om policy ska skrivas, att den är så korrekt möjligt och inte ger
utrymme för olika tolkningar.
LFF ställer sig positiv att gå vidare med förslaget med synpunkterna:
 LFF ser det som självklart ska ägaren bär eget ansvar att
transportbur till husdjuret finns tillgänglig.
 LFF förstår att det ligger en extra kostnad för eventuellt fler fordon
eller sanering av befintliga i samband med djurtransport. LFF
förespråkar därför en tilläggsavgift för transport av husdjur. Nivå
på avgift bör kommuniceras i ett senare skede.
 Om ett husdjur ska transporteras ska alltid medresenär tillfrågas.
Om medresenär nekar transport ska annan bil erbjudas
medresenär.
LFF vill även skicka med att personer med tillstånd för färdtjänst bör
tillfrågas hur stor efterfrågan är att resa med husdjur. Uppgiften borde
finnas med i utredningen för att uppskatta dagens behov. LFF anser att
andra faktorer som är relevanta i sammanhanget bör beaktas; är det till
exempel accepterat att personer använder starka dofter eller har röklukt i
klädsel vid transporter.
§ 22

LFF-ärenden:
1) Inkomna handlingar: Sävsjö kommunala råd (KRF) har skickat
synpunkter till Regionens kansli samt LFF. Varför finns inte frågor om
tandstatus med på hälsodeklarationer? I samband med operation kan
denna uppgift vara nödvändig för att minska risk för komplikationer.
Fråga berör inte enbart personer med funktionsnedsättning utan alla som
får vårdinsatser.
LFF beslutar att ge ordförande i uppdrag att ta med synpunkten från
Sävsjö KRF och informera nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
2) Ordförande har fått mejl från Mullsjö kommun hur kommunikativ
tillgänglighet, utifrån nya direktivet för tillgänglig webb i offentlig
verksamhet, bör se ut. Ordförande skickar mejlet till regionens
kommunikationsavdelning. Representanterna i LFF lämnar några
synpunkter ur ett funktionshinderperspektiv:
Det måste finnas en tillåtenhet att människor har olika behov och olika
förutsättningar. Generellt ska webbsidor inte upplevas röriga med mycket
information på ett och samma ställe. Text ska vara lätt att läsa och lätt att
förstå. Det behövs mer visuellt förtydligande för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar, gärna använda bilder, pictogram eller
videosnuttar. För personer med nedsatt hörsel är det viktigt med textning
i de fall det används ljud. Det ska också vara lätt att navigera på olika
hemsidor.

§ 23

Förslag till budget för 2020
Vid förra sammanträdet diskuterades olika förslag som LFF vill lämna
inför budgetarbetet 2020. Sekreteraren har sammanställt en skrivelse
utifrån de förslag som nämndes. LFF beslutar att godkänna föreslagen
skrivelse. Sekreteraren får i uppdrag att diarieföra och skicka till berörda
nämnder.

§ 24

Information om aktuella ämnen från
Funktionsrätt:
På nationell nivå har Funktionsrätt Sverige valt in förbundet Neuro som
medlemsorganisation. Funktionsrätt Jönköpings län har ny
medlemsförening i HOBS (Hälsa oberoende av storlek). Ansökan till
Allmänna Arvsfonden har under våren lämnats in och avser det digitala
utanförskapet för äldre personer med en funktionsnedsättning.
FS:
Det finns två nya dagambulanser i länet, placerade i Mullsjö och Aneby.
Bemanning av vårdpersonal inför sommaren ses över. Regionen gör i år
en extra satsning för personer som fyllt 65 år genom lönehöjning 30%
(heltid). Satsningen gör man för att stimulera pensionsaktuell personal
att arbeta kvar över sommar och därmed behålla kompetens i
verksamheten.
TIM:
Nämnden har påbörjat budgetarbetet. Utredning om sjukresor som
genomfördes under 2018 kommer att presenteras vid nästa
sammanträde. Skrivelse från Synskadades Riksförbund i Jönköpings län,
SRF, har lämnats till nämnden med frågeställning varför anropssystemen
på länets bussar inte används som de är avsedda. Nya bussar är
upphandlade och kommer att tas i bruk under våren 2019. Har
funktionshindersrörelsen varit delaktiga inför upphandling? Annica
Nordqvist får i uppdrag att utreda detta.

§ 25

EUPATI – European Patient´s Academy on therapeutical innovation
Lars Winborg informerar om EUPATI – en internationell samverkan
mellan offentlig-, privat verksamhet, läkemedelsindustri och samhälle där
fokus ligger på utbildning och utveckling av medicin och behandling.
Eupati är också en plattform för utbildning, nätverk och kunskapsstöd för
personer som lever med kroniska sjukdomar. Att som patient ha
inflytande och makt över sin egen situation har uppmärksammats under
senare tid. EUPATI erbjuder utbildningar för patientföreträdare i de
europeiska länderna. Idag är 13 länder aktiva. Sverige är på gång att
starta upp en nordisk plattform där Lars är en av initiativtagarna
tillsammans med grundaren av Ågrenska. Lars har, tillsammans med två
andra personer, översatt den så kallade verktygslådan (Tool-box) från
engelska till svenska. LFF följer utvecklingen med EUPATI och Lars får
återkomma med information vid ett senare tillfälle.

§ 26

Avslutning
Ordförande tackar för bra diskussioner och önskar alla en trevlig
sommar. Nästa sammanträde är den 12 september 2019.

Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Sibylla Jämting

Elisabeth Englund

