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  Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2013-05-16 kl. 13:00-16:00 

Plats: Servicehuset Jupiter, Skillingaryd 

Närvarande: 

Marianne Andersson, Landstinget ordf 

Eva Blomqvist, HRF 

Ingela Holmström, HSO ersätt 

Birgitta Dovskog, Landstinget ersätt   

Kristina Johansson, HSO  

Kenneth Jägsander, SRF 

Birgitta Mattsson, HSO 

Ulla Stahre-Gustavsson, HSO 

Maria List-Slotte, Landstinget sekreterare 

Representanterna från Länsrådet samlas utanför servicehuset Jupiter, där Anita 

Jonsson, samordnare för Jupiters verksamhet, välkomnar till Skillingaryd. Länsrådets 

ordförande har kontaktat reporter från Skillingaryd.nu som inledningsvis passar på att 

intervjua och ta gruppfoto. Därefter presenterar Anita verksamheten och tar gruppen 

på en guidning i huset.  

Länsrådet tackar Anita för en trevlig presentation och fortsätter därefter 

sammanträdet. 

 

§ 10 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

§ 11 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs  

§ 12 Val av justerare 

Birgitta Mattsson utses jämte ordföranden justera dagens protokoll 

§ 13 LFF-ärende 

1) Länsrådet skickade i december 2012 skrivelse till Landstingsstyrelsen 

med frågeställning  

 Hur tar landstingsstyrelsen tillvara på de synpunkter och 

kunskaper som LFF har inom området funktionsnedsättningar 

inför beslutsfattande och inför bildandet av projektgrupper?  
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Landstingsstyrelsens presidium beslutade i januari att ge 

landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till hur rådets 

kunskaper och synpunkter kan tas tillvara på ett bättre sätt och 

landstingsdirektören har under våren varit i kontakt med Länsrådets 

ordförande. Beslutas att Länsrådets beredning träffar 

landstingsdirektören för fortsatta diskussioner efter semesterperioden. 

Länsrådet skickar inbjudan till landstingsdirektören och hälso- och 

sjukvårdsdirektören till höstens möte i september. 

2) Till ny ledamot att efterträda Kjell Axell utses Birgitta Mattsson, HSO 

3) Till ny vice ordförande i Länsrådet utses Ulla Stahre-Gustavsson, 

HSO 

4) Suppleant i Länsrådet, Kenneth Liljegren, har lämnat sin plats till 

förfogande. HSO har i uppdrag att hitta lämplig ersättare. 

5) Till arbetsgrupp för diskussioner med landstingsdirektören utses 

Länsrådets beredning och Kenneth Jägsander. Gruppen planerar träff i 

augusti.  

6) Rapport från psykiatriutredning delas ut till samtliga deltagare.  

7) Maria informerar kort om ny myndighet, Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) som den 1 juni 2013 tar över viss tillsynsverksamhet från 

socialstyrelsen. 

 

§ 14 Kort information om aktuellt ämne 

 Landstingsstyrelsen 

Landstinget tar över huvudmannaskapet för handläggning av 

serviceresor 2014, finns publicerat under protokoll/landstingsfullmäktige. 

 HSO 

HSO kommer att delta i konferens av Ungdomsstyrelsen i maj och 

presentera projekten Agera Mera och Fia mé knuff. Arbetar nu med ett 

projekt som bygger på de tidigare projekten med namnet ”klivet ut i livet”. 

Processen från att vara barn/ungdom till att bli vuxen och självständig.  

 SRF 

Har nyligen haft årsmöte. Fokusområden under våren är; rätten till 

kostnadsfri ledsagning och otillgänglighet som grund för diskriminering. 

 HRF 

Länsföreningen har haft årsmöte och valt ny ordförande, Therese 

Fornstål. Nyligen har föreningen träffat landstingspolitiker angående 
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förestående vårdval 2, specialiserad vård. För närvarande är det inte 

aktuellt att införa fritt val av hjälpmedel i Jönköpings län.   

§ 15 Skrivelse från HRF angående landstingets växeltelefonsystem TeleQ 

HRF lämnar synpunkter på bristande tillgänglighet när personer vill 

komma i kontakt med vården. TeleQ förutsätter att personen uppfattar 

meddelande och kan lämna telefonnummer för uppringning, vilket inte 

fungerar tillfredställande för personer med hörselnedsättning.  Under 

flera år har liknande synpunkter lämnats från medlemmar i HRF och 

andra föreningar. I Värnamo har man lyssnat till synpunkterna och 

förbättringsarbete har påbörjats. Länsrådet beslutar att till nästa 

sammanträde bjuda in lämpliga personer som kan informera om olika 

tjänster som landstinget tillhandahåller 

 TeleQ 

 Teletjänst 

 Taltjänst 

 E-tjänster 

 

§ 16 Övriga frågor 

Länsrådet har uppdraget att initiera och aktivt verka för 

informationsinsatser och utbildning till personer med 

funktionsnedsättningar och andra målgrupper. Representanterna 

ombeds att till nästa sammanträde lägga förslag på tema för konferens 

under våren 2014. 

 

§ 17 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar sammanträdet och önskar alla en trevlig sommar. 

  

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Marianne Andersson   Birgitta Mattsson 


