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Ordförande Lisbet Mörk- Amnelius hälsar alla välkomna till dagens 
sammanträde i Funktionshinderrådet. Därefter gjordes upprop av närvarande 
ledamöter. 

§ 20 Protokolljustering 

Yvonne Törnqvist utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 21 Dagordning 

Ordförande går igenom dagordning och frågar om vi kan arbeta efter den. 

Funktionshinderrådets beslut 
Dagordning godkänns. 

§ 22 Anmälningsärenden - Föregående protokoll 

Ordförande frågar om det finns frågor eller synpunkter på föregående protokoll 
från 2019-04-25. 
Inga frågor eller synpunkter framkommer. 

Funktionshinderrådets beslut 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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Eva-Lis Brinkensten-Thors informerade om det nya Trafikförsörjningsprogram 
som man arbetar med för kollektivtrafiken i Region Dalarna. Eva-Lis beskriver 
vad ett trafikförsörjningsprogram är och nyttan med det. Vidare beskrivs hur 
allt hänger ihop och innehåll i planen. Projektorganisationen kring planen be
skrivs. Exempel visas också vad som ingår Trafikförsörjningsprogrammet. 
Programmet ska vara färdigställt runt sommaren 2020 och efter politiska be
slut vara gällande för tiden 2021-2030. Se bifogad presentation. 
Frågor ställs kring b.la. ledsagning och hållplatshandboken. Eva-Lis svarar att 
ledsagning är ju något som enligt regelverket ska finnas inom tågtrafiken, men 
som kanske inte fullt ut fungerar. Ledsagning ligger inte under kollektivtrafik
förvaltningen. Ett stort antal hållplatser i länet ska inventeras. Kollektivtrafik
förvaltningen har inget att besluta om mer än själva väderskyddet. De kan 
däremot föreslå för kommunerna hur det borde se ut. 
Synpunkter kommer om att det är synd att bolla runt ansvaret. Borde sam
verkas istället och få ett helhetstänkande. 
Eva-Lis vill gärna ha mycket samrådsdiskussioner kring arbetet med Trafik
försörjningsplanen. Ring gärna eller boka ett möte för att diskutera! 

Färdtjänstreglemente 
Ellinor Halmgren, chef på enheten för Färdtjänst, informerar om föreslagna 
förändringar i Färdtjänstreglementet. Färdtjänstreglementet ska beslutas inom 
kort på Regionfullmäktige. 
Synpunkter från ledamöter: - möjlighet till spontanitet fungerar ej när resa 
ska beställas två veckor i förväg, börjar likna diskriminering. Funktions
Nedsatta kan inte ha det liv som andra har - Möjlighet att ha husdjur 
försvinner. SRF tycker detta är en diskrimineringsfråga. Huvudanledning till 
att inte få transportera djur i färdtjänst uppges vara dels allergirisk och dels 
att det är problematiskt med fastspänning av djur i fordonet. Det är olyckligt att 
de som hållit i utredningen är borta då det finns frågor kring hur man tänkt. 
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Den utskickade remissen inför förändringarna har hanterats olika av länets 
kommuner. Borttagande av subvention för resor till och från arbete och ut
bildning gör att man inte får råd att arbeta och studera. Abbe R säger att re
misstiden för kommunerna blev för kort. Man hann inte hantera den på ett bra 
sätt, något man får ta lärdom av till nästa gång. Se bifogad presentation. 

Sjukresor 
Ingela Eklund informerar om sjukresor utifrån det sjukresereglemente som 
ligger till grund för det. Ingela informerar om hur sjukresor sker, krav för att få 
åka sjukresa, vem som har rätt att åka sjukresa, vart patienten får åka, vart 
man inte får åka sjukresa, egenavgifter och högkostnadsskydd, se bifogad 
presentation. 

Hälso - och sjukvårdsnämnden 
Sofia Jarl, ordförande i Häls-och sjukvårdsnämnden, informerar om vad som 
övergripande pågår inom Regionens Hälso- och sjukvård. Arbete pågår 
intensivt för att förbättra ekonomin. Läget har förbättrats något då man fått 
ordning på utbetalningar av statliga stöd vad gäller Hälso- och sjukvårds
insatser för nyanlända invandrare, vilket handlar om cirka 30 mkr. Pro
gnosen totalt säger att det rör sig om ett minus på cirka 12 mkr. Detta får 
ses i jämförelse till budgeten i sin helhet som är cirka 7 miljarder kronor. 
Man arbetar nu med att minska kostnadsutvecklingen. En stor post att 
arbeta med är de hyrläkarkostnader som finns i regionen som i år beräknas 
kosta cirka 250 mkr. En ljusning i detta finns då Psykiatriverksamheten under 
året lyckats anställa 11 nya överläkare. Ett stort arbete pågår också med 
budget 2020. 
Med årets statsbidrag, för riktade insatser, omfattande 290 mkr har man börjat 
att arbeta med följande; - Ny vårdgarantilag, - Ökad tillgänglighet i barnhälso
vård, - kortare väntetider för cancervård, - God och Nära Vård, - överens
kommelse kring psykisk ohälsa, - del ur kömiljarden för att kapa köer främst 
inom kirurgin, - överenskommelse om ökad tillgänglighet inom mödra- och 
förlossningsvård, - uppföljning av vårdgaranti. 
Vidare pågår också rekrytering av ny Hälso - och sjukvårdsdirektör. 
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En God Nära Vård är en nationell inriktning med statliga medel. Ett omtag har 
gjorts under året, med tillsättning av Ulf Börjesson som projektledare. En del i 
detta är att bygga upp mobila närsjukvårdsteam i länet. Ett sådant team har 
funnits i Västerbergslagen under drygt ett år, med gott resultat. Ett team ska 
bestå av en internmedicinsk läkare och en kommunal sjuksköterska. Tanken är 
att det mobila-teamet ska hjälpa de svårast sjuka där vård är möjlig i hemmet. 
Det pågår också arbete med försök att prova nya digitala verktyg för vård som 
t.ex. digital anamnesupptagning vid vårdcentralen för mindre sjuka patienter. Till 
detta fortsätter också utvecklingen av regionens egna digitala vårdcentral som 
finns redan idag. 

Dalarnas Hjälpmedelscenter 
Helena Strandberg, förvaltningschef för Dalarnas Hjälpmedelscenter informerade 
från de två förvaltningarna Syn - och hörsel Dalarna och Hjälpmedel Dalarna. 
Hjälpmedel Dalarna har, utifrån Regionplanen 2020-2022, fått ett uppdrag att 
utreda ett högkostnadsskydd för hjälpmedel samt att se över gällande gällande 
hjälpmedelsavgifter i Region Dalarna. Helena informerade också om uppstart av 
brukarrådet för Tolk- och hörselområdet, som är en fortsättning efter det 
avvecklade Tolk - och hörselrådet. Ett första mötesdatum för det nya brukar
rådet kommer inom kort. Minnesanteckningar från brukarrådet kommer att 
delges FRID som anmälningsärende. 
Anita S tycker att det tagit för lång tid att få fram ett mötesdatum som var ut
lovat att komma före midsommar. Anita vill att det ska vara två möten nu under 
hösten som det var tänkt. 
Helena informerade om att man tvingats evakuera de äldre delarna av hjälp
medelcentralen i Borlänge p.ga mögelproblematik. De flyttade delarna finns nu 
på Södra Bangårdsgatan i Borlänge dit man hänvisar utprovning av mer 
avancerade hjälpmedel. Lager och verkstad finns kvar i de gamla lokalerna vid 
Kupolen. Se bifogad presentation. 

Valärenden 

§ 24 Val av ledamöter från FRID i trafikfrågor 

För att på ett formerat sätt kunna delta i diverse grupperingar där organisation
er efterfrågar synpunkter vad gäller trafikfrågor i samhället, föreslås att likt 
FRID:s byggrupp välja ledamöter enligt den s.k. femgrupprincipen. 
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Förslag på ledamöter: 

Rörelsehindrade; 
Synskadade; 
Hörselskadade, 
Döva o dövblinda; 
Medicinska 
Funktionshinder; 
Utvecklingsstörda, 

Yvonne Törnqvist 
Susanne Borg 

Kristina Nord 

Ann Cathrin Fernå 

Psykiskt funktionshinder; Astrid Seter 

Funktionshinderrådets beslut 
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Att som ledamöter i FRID:s trafikgrupp fastställa enligt ovanstående förslag. 

§ 25 Aktiviteter i FRID:s byggrupp 
Denna punkt utgår för dagen p.ga tidsbrist. Återkommer. 

Avslutning och protokolljustering 

§ 26 ÖVRIGA FRÅGOR 

Ann Cathrin F upplyser om att det är viktigt att se över sin hemförsäkring 
vad som gäller vid inbrott, då det finns en nyckel utlånad till hemtjänst. 

§ 27 Nästa möte 

Nästa datum för möte i Funktionshinderrådet är den 7 november, kl. 09.30 -
12.00, Regionkontoret, Falun. 

§ 28 Avslutning 

Ordförande tackar för dagens möte samt förklarar 
sammanträdet avslutat. 
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Justering 
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