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  Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2014-03-27 kl.13:00-16:00 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: 

Marianne Andersson, Landstinget, ordförande 

Eva Blomquist, HRF 

Inga Fingal, HSO 

Mona Joelsson, DHR, ersättare 

Agneta Johansson, Landstinget 

Kristina Johansson, HSO 

Kenneth Jägsander, SRF 

Birgitta Mattsson, HSO   

Ulla Stahre-Gustavsson, HSO 

Maria List-Slotte, Landstinget, sekreterare 

 

§ 9 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

§ 10 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs  

§ 11 Val av justerare 

Eva Blomquist utses jämte ordföranden justera dagens protokoll 

§ 12 Tillgång till länets bassänger 

Reumatikerföreningen har skickat in en skrivelse till LFF angående 

länets tillgång till varmvattenbassänger. Önskemål finns att landstinget 

tecknar avtal med fler aktörer i länet. Tillgång till fler bassänger skapar 

bättre förutsättningar för personer att genomföra individuell träning. 

Personer med kroniska funktionsnedsättningar får återkommande remiss 

till självträning och att kunna träna nära hemmet underlättar för personer 

som har svårt med transporter.  Länsrådet beslutar att ta med detta i 

budgetförslaget under punkten hälsa, habilitering och rehabilitering. 

§ 13 Konferens 2014 

Arbetsgrupp lämnar förslag till konferens i vår. Den 24/4 bjuder 

Länsrådet på föreställningen Glappet med gruppen Freja med 

efterföljande diskussion. Inbjudan har skickats till kommuner, landsting, 

funktionshinderrörelsen, myndigheter och ansvariga för 
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arbetsmarknadspolitik med önskemål att sprida informationen vidare. 

Senaste anmälningsdatum är den 16 april. 

§ 14 Buss för alla 

I december 2013 fick Länsrådet i uppdrag av allmänpolitiska utskottet, 

APU, att lämna synpunkter angående behov av tillgänglighetsanpassad 

buss i länet. APU önskar nu svar på några kompletterande frågor. 

Länsrådet fångar in synpunkter från medlemsföreningar och beslutar att 

bifoga ytterligare synpunkter till APU. 

§ 15 Budgetarbete 

Med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, Handikappolitiskt program Landstinget i 

Jönköpings län samt protokoll från Länsrådets sammanträden de 

senaste två åren som underlag, diskuteras de områden som Länsrådet 

vill lyfta inför budget 2015 med flerårsplan. Följande områden belyses 

 Tillgänglighet 

 Hälsa, habilitering och rehabilitering 

 Arbete och sysselsättning 

 Kultur, idrott och fritidsverksamhet 

 Allmänna åtaganden 

  

§ 16 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. Nästa sammanträde planeras den 15 maj. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Marianne Andersson   Eva Blomquist 


