
 
 

Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2016-01-14 kl.13:00-16:00 

Plats: Regionens hus, Jönköping, sal A 

Närvarande: 

Eva Blomquist, HRF, ordförande ersätt 

Mona Joelsson, DHR 

Kristina Johansson, HSO ersätt 

Kenneth Jägsander, HSO ersätt 

Jonas Magnusson, RJL ersätt 

Eva Nilsson, RJL  

Egon Reiver, HSO   

Hans Stam, HSO 

Lars Winborg, HSO  

Maria List-Slotte, RJL, sekreterare 

Anna-Karin Malm, JLT § 6 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

§ 2 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs  

§ 3 Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Eva Nilsson  

§ 4 Rapport om aktuella ämnen från 

HSO 

Uppstart av projektet SiSu slutet av januari med internathelg på Ädelfors 

folkhögskola, tretton deltagare är anmälda. Vid nästa medlemsmöte 

kommer Region Jönköpings läns kommunikationsavdelning att informera 

om 1177 och regionens e-tjänster. 

HRF  

HRF Jönköping har länge arbetat för att samlingssalar på äldreboende 

ska utrustas med hörslingor. Några kommuner bl.a. Eksjö och Jönköping 

kommer att aktualisera detta. 

DHR 

I mars hålls utbildning för medlemmar om nya diskrimineringslagen.  

 

 



 
 

§ 5 LFF anmälningsärenden 

Skrivelse från Sävsjö KHR angående bristande tillgänglighet. Vid länets 

sjukhus finns begränsat antal handikapparkeringar. För personer som 

behöver hjälp vid av- och påstigning finns i Eksjö och Jönköping inga bra 

tillfälliga parkeringsmöjligheter. LFF anser att Regionfastigheter bör se 

över situationen akut men också ha en långsiktig planering för att lösa 

situationen. Översyn bör göras i samverkan med 

funktionshindersrörelsen. LFF beslutar att skickar skrivelse till 

Regionfastigheter med synpunkter. Svar på synpunkter önskas till nästa 

sammanträde.  

 Unga med funktionsnedsättning – var finns de och hur kan deras 

intressen tas tillvara? LFF diskuterar hur samhället har utvecklats från 

kollektiv- till mer individinriktat. Generellt finns inte samma engagemang 

som tidigare i föreningslivet. Unga möts på andra arenor och information 

som föreningslivet tidigare tillhandahållit finns idag tillgänglig på olika 

medier. LFFs representanter ombeds till nästa sammanträde lyssna i 

sina respektive föreningar och ta med synpunkter om och på vilket sätt 

LFF kan vara ett forum för den yngre generationen att göra sin röst hörd. 

 Sammanställning av LFF ärenden 2015. Maria presenterar 

sammanställning av ärenden under förra året  

 Information från verksamheter (9) 

 skrivelser (5) 

 yttrande (2) 

 uppföljningar (5) 

Finns forum för samarbete KHR och LFF i framtiden? Flera av LFF-

representanter sitter också med i kommunala råd. Eftersom många 

frågor berör invånare både lokalt och regionalt uppmuntras de som sitter 

i de kommunala råden att lyfta regionala frågor i LFF alternativt att KHR 

gör en skrivelse till LFF. 

Datum för sammanträde 2016 fastställs: 14/1, 10/3, 12/5, 8/9, 1/12  

(13-16) 

§ 6 Särskild kollektivtrafik i Jönköpings län 

Anna-Karin Malm, chef för serviceresor på Länstrafiken, är inbjuden till 

sammanträdet för dialog kring färdtjänst- och sjukresor. KHR Sävsjö har i 

skrivelse till LFF lämnat synpunkter att medlemmar anser att 

Länstrafikens bemötande behöver bli bättre både när det gäller själva 

resandet men också regler och policy. För resenärer ute i länet kan en 

resa ta onödigt lång tid, ofta med omvägar, vilket inte är acceptabelt för 

de som åker sjukresa. Anna-Karin tar med sig synpunkten men lämnar 



 
 

också en förklaring till varför resor kan bli försenade. Ofta är personer 

som hämtas på vårdinrättningar inte färdigbehandlade på utsatt tid och 

det kan leda till onödiga förseningar. Anna-Karin tar också med sig 

synpunkten från KHR att Länstrafiken upplevs stelbent och 

ifrågasättande med ett illa bemötande. Hon uppmanar att resenärer 

lämnar synpunkter till Länstrafiken och att dessa är så konkreta som 

möjligt (tidsangivelse, plats och liknande).  

 Några förändringar inför 2016: 

 Automatiskt högkostnadsskydd, stämpelkort försvinner   

 Egenavgift 110 kronor 

 Faktura hem på alla egenavgifter inklusive färdtjänst - säg till vid 

bokning av resa en gång 

 Glömt avboka resa – 100kr (sjukresor och färdtjänst) 

 Några förtydliganden:  
Under 2015 infördes nytt zonsystem. Detta är kostnadsmässigt till 
fördel för flertalet, medan några kan missgynnas (personer som 
bor nära länsgränsen).  

 Ta-med-vän kort gäller enbart i länet.  

 Riksfärdtjänst ersätter fördyrade resor på grund av 
funktionsnedsättning och resor sker på samma tider som för 
färdtjänst.  

 Husdjur får inte följa med i transporten undantaget servicehundar.  

 Tillåtet bagage i färdtjänst är två väskor som kan bäras av en 
person.  

 Ledsagare kan beställas vid byte av transportmedel, kontakta 
beställningscentralen om detta är aktuellt. 

 
En ofta återkommande fråga är värdekort och möjlighet att hantera det i 
servicebussar. Detta är en kostnadsfråga på samma sätt som 
möjligheten att tranporteras utan omvägar och ändrade slutmål. 
 
LFF lämnar synpunkten att Länstrafiken måste förbättra 
kommunikationen vid förändringar i regler eller policy. Ofta hinner 
förändringar genomföras utan att information har gått ut till berörda.  
Information lämnas på hemsida men alla människor har inte tillgång till 
dator. Anna-Karin tar med sig synpunkten. 
 
Slutligen informerar Anna-Karin om orsaken till det stora antalet 
förseningar av resor som uppmärksammats under senare tid.  Till följd av 
bekymmer med en entreprenör har långa köer i beställningscentralens 
växel bildats och det påverkar körscheman. Länstrafiken arbetar nu hårt 
med att styra upp detta. 
 

§ 8 Tillgänglighet i samhället 

Elöverkänsligas förening har skickat en skrivelse med information om 



 
 

tillgänglighet och hur den påverkas för personer som upplever 

elöverkänslighet. Representanterna diskuterar allmänt om tillgänglighet 

och uppmanas inför nästa sammanträde fånga in synpunkter från 

föreningsmedlemmar hur tillgängliga Region Jönköpings läns 

verksamheter upplevs och också ge förslag vad som behöver åtgärdas. 

Några punkter som lämnas under sammanträdet är: bättre Taltidning, 

inläsningstjänst, hörslingor i konferens- och samlingssalar, porttelefon 

och annan kommunikativ utrustning ska fungera för alla. 

§ 9 Övrigt 

 Maria delger svar från skrivelser som lämnats till LFF angående 

jourläkare (Dnr RJL 2015/2718) och lång väntetid för personer med 

bokstavsdiagnoser (Dnr RJL 2015/2756) 

§ 10 Avslutning 

Ordförande tackar alla för bra diskussioner. Nästa sammanträde är den 

10 mars. 

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Eva Blomquist   Eva Nilsson 


