Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2020-02-20 kl. 13:00-16:00
Plats:
Länssjukhuset Ryhov, Lärcentrum
Närvarande:
Sibylla Jämting, RJL, ordförande
Magnus Backstig, FR
Rebecka Carlsson, FR
Hanna Forsén, FR
Britt Johansson, FR
Mona Joelsson, DHR, ersätt
Claes Lindell, FR
Maria List-Slotte, RJL, sekreterare
Emma Nilsson, FR
Egon Reiver, FR
Elisabeth Wahlström, RJL
Lars Winborg, FR
Erik Andersson §4
Charlotte Jerkelund §5
Jakob Mild §5

§1

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§3

Val av justerare
Egon Reiver utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§4

Samråd med LFF kring förnyat trafikförsörjningsprogram
Erik Andersson från Länstrafiken presenterar förslag till
Trafikförsörjningsprogram 2035 som är på remiss till 30 april. Nämnd för
Trafik, Infrastruktur och Miljö (TIM) fastställde remissutgåvan i januari
2020. Beslut fattas i Regionfullmäktige januari/februari 2021.
Trafikförsörjningsprogrammet berör ordinarie buss och tågtrafik och
innefattar inte särskild kollektivtrafik. Tre olika perspektiv på
kollektivtrafiken lyfts fram:





Kundfokuserad service och tillgänglighet (resenärens
perspektiv)
Samhällsplanering och regional tillväxt (samhällets
perspektiv)
Utbud, prioriterade stråk och restidsmål
(trafikeringens perspektiv)

Programmet belyser olika delmål som; resandevolym, kvalitet (kunder i
allmänhet NKI), tillgänglighet, nåbarhet och miljö/hållbarhet.
Efter information följer diskussion som berör hinder för tillgänglighet samt
bemötande.
LFF ger följande medskick:
1. Tillgänglighet – Viktig är driftsfrågan som till exempel snöröjning,
funktion och underhåll. När ansvar ligger hos olika huvudmän
måste det finnas avtal mellan aktörerna som säkerställer
tillgängligheten i alla situationer.
2. Relation till funktionshindersrörelsen – Hur konkret samverkar
Länstrafiken med civilsamhället (inkluderat
funktionshinderrörelsen) för att fånga in synpunkter. Hur tar man
tillvara på den kompetens som finns i funktionshinderrörelsen
(fysisk tillgänglighet).
3. Funktionshinderperspektivet måste genomsyra hela processen –
allt från anbudsunderlag till färdig produkt/resa.
4. Priset är en återkommande viktig faktor som påverkar
motivationen att resa kollektivt. Ekonomisk utsatthet återfinns
bland diskrimineringsgrundande grupper.
§5

Socialt hållbarhetsprogram
Charlotte Jerkelund och Jakob Mild från Region Jönköpings län
informerar om nytt program för hållbar utveckling 2021-2025.
Hållbarhetsprogrammet är framtaget för att nå visionen ”För ett bra liv i
en attraktiv region” samt att klara välfärdsutmaningen. Programmet
omfattar följande områden:
 Social hållbarhet (vi är till för alla)
 Ekologisk hållbarhet ( Klimatsmart/bidra till sund livsmiljö)
 Ekonomisk hållbarhet (klok resursanvändning)
Hållbarhetsprogrammet kommer i dagarna ut på intern och extern
remiss, bland annat till LFF. Synpunkter ska lämnas senast 30 april.
Beslut fattas i regionfullmäktige i oktober och planeras börja gälla från
januari 2021.

§6

LFF- ärenden
1) Lägerverksamhet för barn med diabetes
Återkoppling på svar från Hälso- och sjukvårdsdirektör
2) Skrivelse från SRF om otillgänglighet i vården
Återkoppling om pågående arbete med digitaliserade receptioner

3) LFF verksamhetsberättelse
Skriftlig sammanställning av de ärenden som varit aktuella i LFF under
2019
4) Motion från VP – Nattstopp i kollektivtrafiken.
LFF har tagit del av motionen och ställer sig bakom förslaget att
Nattstopp införs inom busstrafiken likt det system som finns i Kalmar län.
LFF anser att detta är ett bra initiativ och ett gott exempel att bryta
isolering/ensamhet.
§7

Information om aktuella ämnen från
Funktionsrätt Jönköpings län
EUPATI som informerats om tidigare ägs numera av Funktionsrätt
Sverige. Allmänna Arvsfondsansökan inlämnad för vidareutveckling av
projektet.
Projektet ”Nygammal på nätet” har påbörjats. Funktionsrätt har anställt
projektledare som inom kort startar upp i Värnamo.
Lars informerar kort om de synpunkter som funktionshinderrörelsen har
ifråga om hanteringen av D1 huset på Ryhov.
Under hösten planeras ansökan om bidrag för att inventera fysisk
tillgänglighet till rehabiliteringsanläggningar inom Region Jönköpings län
(vårdcentraler).
Regionstyrelsen
Hus D1 Ryhov. Tjänstemannabeslut finns att onkologen flyttar i
nybyggda lokaler mot tidigare planerat Hjärnans hus.
Nämnd för Folkhälsa sjukvård
PSA-test för prostatacancer ska genomföras i organiserad form för män
50-74 år. Sceening för colorectal cancer från 60 år.
Nämnd för TIM:
Ny tågdepot planeras.

.

§8

Nämnd för ANA:
Under ANA-nämnden har utskott bildats, Kultur- och Tillväxt och
näringsutskott. Barn och kultur ska premieras liksom fria kulturutövare i
länet (bidragsansökan).
Avslutning
Ordförande avslutar mötet och tackar för bra diskussioner.
Nästa sammanträde planeras den 7 maj i Regionens hus.

Vid protokollet
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Sibylla Jämting

Egon Reiver

