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Protokoll från Funktionshinderrådets sammanträde
Dag/tid: 2019-04 -25 , kl. 09.30 - 12.00.
Plats: Regionkontoret, Futurum , Falun

Beslutande
Lisbet Mörk Amnelius, (DSP), Ordförande
Kjell Persson (S)
Gunilla Franklin (M)
Liv Lunde Andersson (S)
Britt-Marie Essell, (S), ersättare för Abbe Ronsten
Mariana Sörbergs, Neuro Dalarna, Rörelsegruppen
Christina Jaako, DHR, Rörelsegruppen
Bengt Bäcke, SRF, ersättare för Susanne Borg
Anita Skagerud, HRF Dalarna, Hörselgruppen
Hans Larsson, Diabetesförbundet dalarna, Medicingruppen
Ann Cathrin Fernå, Hjärt/Lung Dalarna, Medicingruppen
Astrid Seter, FUB, Psykiatrigruppen
Ersättare
Monika Utter (MP)
Katarina Gustafsson (KO)
Maja Gilbert-Westholm (V)
Yvonne Törnqvist, Reumatikerförbundet Dalarna, Rörelsegruppen
Kjell lvarsson, Astma/allergiförbundet, Medicingruppen
Renata Tidebäck, Attention Dalarna, Psykiatrigruppen
Adjungerade
Helena Strandberg, Dalarnas Hjälpmedelscenter
Föredragande
Håkan Jansson, Kollektivtrafikförvaltningen
Stina Danielsson, Kollektivtrafikförvaltningen
Linda Permats, Kollektivtrafikförvaltningen
Mats Rosin, Tjänsteman i rådet
Carl Widman, Sakkunnig funktionshinderfrågor
Sekreterare
Mats Rosin , Hälso- och sjukvårdsenheten
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Inledning och protokolljustering

§ 11 Inledning
Ordförande Lisbet Mörk- Amnelius hälsar alla välkomna till dagens
sammanträde i Funktionshinderrådet. Lisbet börjar med att presentera sig
själv. Därefter gjordes upprop av närvarande ledamöter.

§ 12 Protokolljustering
Yvonne Törnqvist utses att jämte ordförand justera dagens protokoll.

§ 13 Dagordning
Ordförande går igenom dagordning och frågar om vi kan arbeta efter den?
Funktionshinderrådets beslut
Dagordning godkänns.

§ 14 Anmälningsärenden - Föregående protokoll
Ordförande frågar om det finns frågor eller synpunkter på föregående protokoll
från 2019-02-21?
Inga frågor eller synpunkter framkommer.
Funktionshinderrådets beslut
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
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Information - Regionen

§ 15 Information - Regionen
Information från kollektivtrafikförvaltningen
Håkan Jansson informerar om att ett nytt trafikförsörjningsprogram ska tas
fram . Inte en uppdatering av tidigare utan ett helt nytt program där man vill utveckla kollektivtrafiken i såväl bredd som djup. Bilden på sid 2 i presentationen
med de olika rutorna har en del förkortningar. DKF-Dalarnas kommunförbund,
BDU-beredning för Dalarnas utveckling, RKN-regionens kollektivtrafiknämnd
och RUN-regionala utvecklingsnämnden. Man vill öka arbetet för bättre tillgänglighet. Håkan berörde också den utvärdering av tillgänglighet som gjordes
2017 med hjälp av deltagare från FRID och LPR. Det har hittills inte hänt så
mycket med denna rapport men den är ännu synnerligen aktuell.
En tillgänglighetsstrategi ska tillskapas liksom en hållplatshandbok.
Det kommande trafikförsörjningsprogrammet ska gälla för åren 2021 till 2030.
Att det är gällande under så många år är för att tillskapa långsiktighet.
Tillgänglighetsfrågor har varit aktuella sedan 1974, då den första propositionen
om tillgänglighet lades fram av regering och riksdag .
4 mkr har avsatts för nytt trafikförsörjningsprogram. 7.500 hållplatser i länet ska
dokumenteras vad gäller tillgänglighet. Håkan kommer gärna tillbaka till nästkommande möte med eventuellt utkast till plan och vill ha fortsatt dialog med
Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet. Se bifogad bilaga.
Färdtjänstreglemente
Stina Danielsson och Linda Permats informerade om det nya förslaget till nytt
färdtjänstreglemente som varit ute på remiss . Remissförslaget har skickats ut
till FRID:s ledamöter som bilaga till dagordning. Stina och Linda går igenom
det som föreslås tas bort och förändras ur nuvarande reglemente . De
förändringar som föreslås finns i bifogad bilaga, Revidering av Reglemente för
Färdtjänst och Riksfärdtjänst Dalarna.
Den 17 maj ska remissen tas upp för beslut i Kollektivtrafiknämnden .
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Frågor från ledamöter har sparats till slutet. Bengt Benjaminsson, förvaltningschef för Kollektivtrafikförvaltningen kommer in till rådet för att vara med och
besvara de frågor som finns.
Synpunkter som lämnades var bl.a. beaktande av FN konventionen, artikel 20,
vad gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning . SRF har i sitt
remissvar lämnat in 34 synpunkter. Som ett exempel på vad som sägs där är
det många saker man får avstå som person med funktionshinder. Band annat
inte ha sällskapsdjur, bara ha 3 barn, vara hemma före kl. 23, inte besöka
släkt på andra sidan länsgränsen.
Bengt B säger att man varit noga med att ta med alla synpunkter som kommit
via samrådsmöten och remissvar för att ge politikerna så bra beslutsunderlag som möjligt.
Påtalas vikten av att FRID som remissinstans bereds svara på remisser
av det här slaget. Kommunerna i länet har hanterat remisserna på olika sätt,
vilket gjort att flera föreningar inte känt till remissen och hur den besvarats.
Det finns en oro för tidsbegränsning för färdtjänst mellan kl. 23-05 för att inte
då kunna leva ett normalt liv och göra det man vill, tex. åka på länsdans.
Kan vara svårt för s.k. fattigpensionärer att vid färdtjänstresa utanför länet,
Riksfärdtjänst, tvingas lägga ut hela beloppet för resan för att sedan skicka
in sina kvitton för att få dem tillbaka . Hur snabbt kommer pengarna tillbaka?
Kan äventyra ekonomin den månaden för pensionären .
Bengt B tar med sig denna frågeställning till SKL.
Bättre att använda kundnummer i samband med färdtjänstresa och inte de
fyra sista siffrorna i personnumret.
Det nya förslaget till färdtjänstreglemente ger snävare ramar
för personer som lever ett aktivt liv.
Kan man inte ha enbart färdtjänst för alla resor och därigenom ta bort
sjukresor?
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Avslutning och protokolljustering

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR
Astrid Seter informerar om att FUB lämnat ett medborgarförslag till
Kollektivtrafiknämnden om ett kort för funktionsnedsatta att använda
vid färdtjänst med en avgift på 200kr/månad. Förslaget lämnades för
två månader sedan. Var befinner sig ärendet nu?
Ordförande säger att vi tar ärendet med oss och undersöker var det
ligger.

§ 17 Nästa möte
Nästa datum för möte i Funktionshinderrådet är den 19 september, kl. 09.30 12.00, Regionkontoret, Falun.

§ 18 Avslutning
Ordförande tackar för dagens möte samt förklarar
sammanträdet avslutat.

Protokolljustering

vonne Törnqvis
Justering

