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§§ 1 -8 

Protokoll från Funktionshinderrådets sammanträde 
Dag/tid: 2018-02-22, kl. 09.30 - 12.00. 
Plats: Landstingshuset, Masen, Falun 

Beslutande 
Elin Noren (S), Ordförande, Landstinget 
Kjell Persson (S), Landstinget 
Britt-Inger Remning (M), Landstinget 
Lilian Palm (S), Region Dalarna 
Gunilla Berglund (C), Region Dalarna 
Fredrik Lindström, Rörelsegruppen 
Yvonne Törnqvist, Rörelsegruppen 
Helena Fridlund, SRF Dalarna 
Anita Skagerud, HRF Dalarna 
Lars Jalkevik, FUB 

Ersättare 
Niklas Henriksson (MP) 
Annelie Eriksson, Rörelse 
Christina Jaako, Rörelse 
Susanne Borg, HSO 
Kristina Nord, Hörselgruppen 
Renata Tidebäck, FUB 

Föredragande 
Carl Widman, Sakkunnig Funktionshinderfrågor, Landstinget 
Mats Rosin, Funktionshinderfrågor, Hälso- och sjukvårdsenheten 
Ingela Eklund, Dalatrafik, Landstinget 

Sekreterare 
Mats Rosin, Hälso- och sjukvårdsenheten, Landstinget 

Övriga tjänstemän 
Maria Ekelöf, Hälsa- och välfärd, Region Dalarna 
Gunilla Fransman, LO-hjälpmedel 
Karin Bennhult, tolk 
Carin Vesterlund, tolk 
Anna Thoreus, tolk 
Carolina Frisälv, tolk 
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Inledning och protokolliustering 

§ 1 Inledning 
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Ordförande i FRID, Elin Noren, hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 
Dagens sammanträde är idag i konferensrummet Masen, eftersom ordinarie 
sammanträdesrum Futurum genomgår renovering av ljud och bildanläggning. 
Elin presenterar Lars, fotograf på SVT som är med på dagens sammanträde. 
Lars filmar för Dokument Inifrån som ska skildra sjukvård och 
nivåstrukturering. Teamet följer Elins arbete under en vecka. Elin frågar 
mötesdeltagarna om det är ok att teamet är med under mötet. Frågan blir med 
Ja besvarad. 
Därefter följer en presentationsrunda av alla närvarande. 

§ 2 Protokolljustering 

Yvonne Törnqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 3 Dagordning 

Ordförande går igenom dagordning. 

Funktionshinderrådets beslut 
Dagordning godkänns. 

§ 4 Anmälningsärenden - Föregående protokoll 

Ordföranden frågar om det finns frågor och synpunkter på föregående 
protokoll från 2017-10 -17. 
Inga frågor eller synpunkter framkommer. 

Funktionshinderrådets beslut 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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§ 5 Information - Landstinget 

Nya Beställningscentralen 
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Ingela Eklund informerar om den nya egna beställningscentralen för b.la. 
sjukresor och färdtjänst som finns i Borlänge på Mästargatan sedan 1 juli 
2017. Just nu är det tungt i verksamheten eftersom det saknas 11 
medarbetare som valde att sluta och inte följa med i omorganisationen till 
Landstinget Dalarna som verksamheten nu tillhör. Nya anställda är på väg 
in, men det tar tid att sätta sig in i arbetet med alla rutiner och regelverk. 
Ingela ber om förståelse för den uppkomna situationen vilket naturligtvis 
påverkar verksamheten i beställningscentralen. Ingela är nyfiken på att 
höra hur man upplevt den nya Beställningscentralen, både positivt och 
negativt, som nu funnits under drygt ett halvår. Synpunkter som kommer 
är bland annat att det är svårt med tidsplanering för att kunna passa tider 
till arbete och möten etc. Knappt tilltagen tid för chaufförer. Krångligt med 
ändringar i efterhand av adresser, tider etc. Ingela understryker att det är 
viktigt att höra av sig till kundtjänst när något ändras eller inte blir som det 
är tänkt. Ett förslag kommer om att det skulle vara bra med politisk 
representation i FRID från den nya Kollektivtrafiknämnden. Elin tycker att 
iden är bra med att både hälso - och sjukvårdsperspektiv och 
kollektivtrafikperspektiv finns med i denna grupp. El in och Kjell tar med sig 
frågan. Det är ytterst landstingsstyrelsen som fastställer representationen 
i rådet. 

Landstingets Websida 

Punkten landstingets websida utgår idag eftersom Erik Bäckvall meddelat 
frånvaro. Punkten återkommer. 
Helena Fridlund önskar vid nästa tillfälle att man förutom den externa 
web-sidan informerar om tankegångar vid upphandling av digitala 
plattformar i landstinget vad gäller tillgänglighet. 

Struktur för Funktionshinderarbetet 

Carl Widman informerar om tankegångar kring struktur för 
Funktionshinderarbetet i landstinget. En funktionsbrevlåda har skapats, dit 
e-post kan skickas. Brevlådan heter 
mailto:funktionshinder.dalarna@ltdalarna.se 
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Carl visar en PowerPoint, som bifogas, och talar om den ganska okända 
FN- konvention som finns om rättigheter för personer med funktionsned
sättning. Riksdagen fattade beslut om nya mål för inriktning av 
funktionshinderpolitiken den sista november 2017. I den regionala 
utvecklingsgruppen för funktionshinder (RUG) har man satt dessa fyra 
områden i en handlingsplan, dvs universell utformning, befintliga brister i 
tillgänglighet, individuella stöd och lösningar för individens självständighet 
och att förebygga diskriminering. Här är det värdefullt med inspel från 
FRID för att identifiera frågorna. 
Exempel på tillgänglighet i landstinget som kan bli bättre kommer genast 
och är utformning av dokument med rätt kontrast och format som gör det 
lättare att se. Svårt för synskadade att anmäla sin ankomst på den 
dataskärm som finns på Folktandvården. 

Standard för tele-q. Carl informerar om telesvar i tele-q som finns på 
vårdcentralerna där man får knappa sig fram till sitt ärende, tex. för recept 
tryck .... osv. De verksamheter som har tele-q har nu infört en standard på 
sina knappval så att det är samma ärende bakom respektive siffra på alla 
vårdcentraler i länet, såväl landstingsdrivna som privata. 

En fråga ställs om SMS-påminnelse inför bokat patientbesök i någon av 
landstingets verksamheter. Några skickar ut, andra inte. Det råder 
sekretess kring detta med SMS hävdar vissa kliniker. Många tycker det är 
bra med denna SMS-påminnelse. Det är bra också ur verksamheternas 
perspektiv för att slippa boka nya besök efter att man missat sitt besök 
etc. Vi tar med frågan och undersöker vad som gäller kring detta. 

Maria Ekelöf informerar att hon kommer att vara representant i FRID i 
fortsättningen från Region Dalarna, eftersom hon arbetar med regionala 
frågor kring funktionshinder. Maria kommer längre fram att göra en 
dragning kring förslaget på inriktning i den handlingsplan som tagits fram i 
den regionala utvecklingsgruppen. 

Carl informerar om det arbete som gjorts med Bildstöd till hjälp för 
landstingets verksamheter. Man har till detta utgått från landstingets 
grafiska profil. Bildstöd aktualiserades med anledning av behov kring 
kommunikation och information i landstingets verksamheter, bl.a. vid 
centraloperation i Falun som uppstod då asylsökande som kom till länet. 
Bildstöd har blivit väl emottaget av verksamheterna. Anna Slott Öjenhed 
har tagit fram detta material, vilket tillverkas vartefter det efterfrågas. 

Helena F frågar om lasarettens sjukhus-värdar. - Varför finns inga 
sjukhus-värdar på Falu lasarett på fredagar? Hur ser det ut med 
organisationen av sjukhus-värdar på övriga lasarett i länet? Dessa värdar 
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som finns i lasarettens entreer bygger på frivilliga insatser från olika 
organisationer, SPF, Röda korset etc. Vi återkommer till detta. 

Lars Jalkevik beskriver hur man inom FUB kämpar för rehabiliterings
ersättning, resor till och från daglig verksamhet, rätt till ledsagning etc. 
och undrar om det går att få draghjälp med dessa frågor? 
Maria Ekelöv säger att man inte har mandat att arbeta med den typen av 
frågor. Det regionala arbetet är främst inriktat på kunskapsutveckling. 
Frågan om rehabiliteringsersättning kan däremot vara en fråga för öppna 
jämförelser där det handlar om att göra systematiska uppföljningar som 
Maria också arbetar med inom regionen. Kanske kan man också initiera 
frågorna via Välfärdsrådet. 

HSO-lokal Klöverstigen 

Mats R informerar om att det fortfarande inte finns någon lösning i 
lokalfrågan för HSO. MR har nyligen återigen beskrivit problematiken för 
landstingsfastigheter, men det finns dåligt med andra lediga passande 
lokaler att tillgå. Arbetet att hitta en bättre lokal fortsätter med hjälp av de 
två nya lokalplanerare som börjar i landstinget denna vecka. 

§ 6 Övriga frågor 

Kristina Jaako rapporterar från en föreläsning angående bostäder och 
allmänna lokaler. Från den 1 maj 2018 omfattas även arbetsplatser med 
mindre än 10 anställda av diskriminerings- och tillgänglighetsbestäm-
melser. 
Den 14 juni kommer DHR i Säter att genomföra sin tillgänglighetsmarsch 
som i år blir i Stora Skedvi. 

Kristina Nord tycker att snöröjningen utanför entren till Falu lasarett är 
mycket dålig. "Torget" utanför borde vara fritt från snö för att göra det 
lättare att ta sig fram. 

Kjell Persson påminner om att frågan om fotvård är mycket angelägen att 
ta upp och diskutera. Fotvård är aktualiserad nu genom Hälsovalsenheten 
eftersom avtal håller på att löpa ut. Det är skillnader i länet vad gäller 
tillgång till medicinsk fotvård, vilket Hälsovalsenheten ska fokusera på när 
man åker runt bland länets vårdcentraler nu under våren. Mats R nämner 
nuvarande gällande kriterier som finns för medicinsk fotvård i landstinget. 
Vi bjuder in Hälsovalsenheten till nästa möte i FRID. 
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Justeringen har genom anslag tillkännagivits på landstingshusets anslagstavla, 
plan 3, Vasagatan 27, Falun. 

Ans lagstid: 

Nämndadministratör 
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Kristina Nord tar uppfrågan om vikten av en god tand/munhälsa. Att 
människor avstår tandvård och kontroller eftersom tandvård är dyrt. Vore 
önskvärt att tandhälsa ingick under den vanliga hälsovården under 
samma högkostnadsskydd. Elin säger att tandvården är en nationell fråga 
som regleras genom nationella beslut. 

Elin uppmanar att skicka frågor man vill ta upp till Funktionshinderrådets 
beredningsgrupp så att frågorna kan förberedas. 

Lars Jalkevik informerar om att man inom FUB tillsammans med RBU 
hade en manifestation den 3 december i Borlänge och även senare i 
Falun med bra uppmärksamhet från media. 
Man arbetar nu med Tandådalsveckan 2018. Det finns 140 platser. Det 
tog 11 dagar att fylla dessa platser. 

Avslutning och protokolljustering 

§ 7 Nästa möte 

Nästa datum för möte i Funktionshinderrådet är 2018-05-17, 
kl. 09.30-12.00, Landstingshuset Futurum. 

§ 8 Avslutning 

Ordföranden tackar för dagens möte samt förklarar sammanträdet avslutat. 
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