Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2019-09-12 kl. 13:00-16:00
Plats:
Regionens hus, Jönköping, sal A
Närvarande:
Sibylla Jämting, RJL, ordförande
Magnus Backstig, FR
Rebecka Carlsson, FR
Elisabeth Englund, RJL
Hanna Forsén, FR
Mona Joelsson, DHR ersätt
Britt Johansson, FR
Maria List-Slotte, RJL, sekreterare
Emma Nilsson, FR
Annica Nordqvist, RJL, ersätt
Egon Reiver, FR
Anita Svenningsson, FR
Elisabeth Wahlström, RJL
Lars Winborg, FR
Anders Johansson § 31
Viktor Karlsson § 31
§ 27

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 28

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§ 29

Val av justerare
Hanna Forsén utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 30

Studiebesök linjebuss
JLT har ställt upp en linjebuss som nyligen upphandlats vid Regionens
Hus. Frank Edberg från Länstrafiken tillsammans med busschaufför ger
en kort beskrivning av bussens funktioner ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Därefter följer en diskussion om bra och mindre bra funktioner i de nya
bussarna. LFF bereds möjlighet att lämna synpunkter inför nästa
avtalsperiod.
Följande synpunkter avser bussens utformning
 Dörrar är bredare än tidigare vilket medför svårigheter för
personer som sitter i manuell rullstol att komma upp på bussen






(utan att använda ramp) då stödhandtagen är placerade för långt
ifrån varandra.
Det bör finnas en bättre lösning på ramp både gällande lutning
men även hantering (liknande tåg-ramp)
Skydd vid rullstolsplats måste vara användbar för personer i
rullstol (lätt att fälla ut och inte för tung)
Stop-knappar ska ha rätt information på punktskrift (text ska
matcha symbol)
Anrop ska fungera både inne i buss men också utanför för att
säkerställa att person kommer på rätt buss.

Följande avser generell tillgänglighet:
 Ur ett helhetsperspektiv bör Regionen samverka med
kommunerna vid utformande av hållplatser.
 Ekonomiska förutsättningar så att kontinuerlig och återkommande
utbildning genomförs för chaufförer, både vad tillgänglighet
innebär men även i bemötande. Utbildningen bör innehålla
praktiska moment, gärna i samverkan med
funktionshinderrörelsen som bidrar med egen erfarenhet.
 Kan kollektivtrafiken bli tillgänglig även för doft- och elöverkänsliga
personer?
Följande avser synpunkter inför nästa upphandling:
 Kravspecifikationer måste ta hänsyn till krav på tillgänglighet
utifrån behov, inte enbart styras av vad som finns på marknaden.
 JLT bör efterfråga expertkunskap av funktionshinderrörelsen för
att säkerställa tillgänglighet men framför allt användbarhet inför
nya upphandlingar.
§ 31

Hur arbetar Region Jönköpings län med nya webb-direktivet?
Anders Johansson och Viktor Karlsson från Kommunikationsavdelningen
informerar om nya webbdirektivet, en lag som avser att öka den digitala
tillgängligheten. Direktivet riktar sig i första hand till offentlig verksamhet
som landsting, kommuner och myndigheter och träder i kraft under 2019.
Syftet är att säkerställa att webbplatser och appar är möjliga att uppfatta,
hantera, begripa och de ska även vara robusta. Region Jönköpings län
arbetar utifrån webb-standard WCAG 2.1 (AA nivå enligt DIGG,
myndigheten för digital förvaltning). På regionens hemsida kommer
information att finnas samt länk till DIGG. Regionen kommer även att ge
användare möjlighet att påtala brister och utveckla testmetodiken.
LFF ger medskicket att Kommunikationsavdelningen bör använda bildstöd i olika kommunikationssammanhang. Bild-stöd kan vara ett
komplement som gynnar flera målgrupper. I ett inkluderande samhälle
ska det finnas möjlighet att använda olika sätt för tillgodose information.
Bild-stöd och text bör komplettera varandra.

§ 32

LFF-ärenden:

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta (RJL 2019/250)
Funktionshinderrörelsen informerar om befintlig buss från Nilsbuss som
snart kommer att tas ur drift. Nilsbuss re-investerar inte men annan privat
aktör (Reinholds buss) har beslutat införskaffa tillgänglig buss under
2020 (april). Representanterna i LFF anser inte att det finns behov av en
ytterligare buss.
Beslut: LFF anser inte att det i dagsläget finns behov av en ytterligare
buss. LFF föreslår däremot regionen att utreda möjligheten att
subventionera de hyrkostnader som föreningar har i samband med
utflykter när denna typ av buss är nödvändig att hyra in.
Petition angående busstaxor för personer med
funktionsnedsättning
Delges LFF för kännedom
Reglemente för LFF
Regionstyrelsen har fastslagit reglemente för LFF som gäller från januari
2019. Reglementet finns publicerat och kan läsas på Regionens
hemsida.
Lägerverksamhet för barn med funktionsnedsättning
Länsföreningen för diabetes har lyft frågan på vilket sätt politiker och
tjänstemän kan möjliggöra att sjukvårdspersonal medverkar på läger och
andra sammankomster som kräver utbildad personal. Tidigare har detta
varit möjligt och insatserna har avlönats. Tänkbar orsak kan vara
ändrade krav på dokumentation. Frågan har skickats vidare till hälsooch sjukvårdsdirektören. Avvaktar svar.
§ 33

Information om aktuella ämnen från
Funktionsrätt Jönköpings län:
Funktionsrätt, FR, har tillfrågats av Jönköpings kommun att inventera
den fysiska tillgängligheten av nio naturområden.
Det finns brister i ledsagarservice länsövergripande. Samarbete har
påbörjats med Folkhögskola som har assistansutbildning. Bland annat
diskuteras möjligheten att tillhandahålla personer, i behov av ledsagare, i
de praktiska momenten av utbildningen.
En ansökan har lämnats till Allmänna arvsfonden som avser det digitala
utanförskapet.
Nämnd för Folkhälsa sjukvård
Budgetarbetet är igång. Några av punkterna:
 Satsningar på personer med stora vårdbehov eller kroniska
sjukdomar
 Systematisera det preventiva folkhälsoarbetet med syfte att
utjämna skillnader i hälsa.
 Utveckla Lärcafé att omfatta hela länet











Utveckla och implementera patientkontrakt (SIP) på vårdcentraler
i länet
Utveckla den nära vården för att möta multisjuka och äldres behov
Standardiserade vårdförlopp (SVF-metodik) finns inom
cancervården. Fler diagnoser ska omfattas i fortsatt arbete.
Öka samarbete med kommunerna i länet avseende palliativa
vårdhem
Under 2020 skapa en mottagning för uppföljning av sena
komplikationer till följd av en cancersjukdom som barn.
screening av tjock- och ändtarmscancer
Metoden ”alternativ till våld” (ATV) har testats under två år med
positivt resultat. Med hjälp av statliga medel ska projektet utvidgas
till att omfatta hela länet.
Underlätta övergången från barn till vuxenhabilitering
Vaccination av papillom till pojkar

Nämnd för ANA:
Förslag finns att bilda ett kulturutskott som behandlar kulturfrågor. Drift
av Spira diskuteras. Ska regionen eller annan entreprenör driva?
Nämnd för TIM:
Budgetfrågor som berör färdtjänst och riksfärdtjänst diskuteras, bland
annat sjukresor och utnyttjandet av behandlingsresor. Nytt regelverk ska
tas fram (revideras). Regelverket finns publicerat och kan läsas på
hemsida
http://www.jlt.se/resande/?moduleid=28
§ 34

Övrigt
Frågor:
1) Varför kan inte Regionen registrera numret som man ringer ifrån när
man kontaktar vården/mottagningen? Det skulle underlätta för personer
med funktionsnedsättningar.
Maria har kontaktat tele-Q ansvarig med följande svar: När man ringer in
till teleQ har de allra flesta mottagningar funktionen där numret som man
ringer ifrån registreras. Om man inte knappar in något nummer är det
detta nummer som visas. Det fungerar inte när man ringer från en växel.
Möjligheten finns alltid att knappa in nummer för att inte
uppringningsnummer ska visas.
2) Varför kan man inte se patientens läkemedelslista i journalen på ”1177
- mina vårdkontakter”?
Sekreterare får i uppdrag att utreda frågan och återkomma med svar vid
nästa sammanträde
3) Fler och fler mottagningar tar bort receptioner och väljer att ersätta
dessa med incheckningsautomat vid vårdbesök. SRF ställer sig frågan

hur detta ska fungera för personer med nedsatt syn eller helt blinda?
Sekreteraren får i uppdrag att utreda frågan och återkomma med svar
vid nästa sammanträde

§ 35

Avslutning
Ordförande tackar för bra diskussioner. Nästa sammanträde är den 21
november 2019.

Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Sibylla Jämting

Hanna Forsén

