Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2019-02-22 kl. 13-16
Plats:
Regionens hus, Jönköping, sal A
Närvarande:
Sibylla Jämting, RJL, ordförande
Magnus Backstig, FR
Elisabeth Englund, RJL
Emma Evaldsson, RJL, ersätt
Hanna Forsén, FR
Britt Johansson, FR
Maria List-Slotte, RJL, sekreterare
Emma Nilsson, FR
Annica Nordqvist, FR, ersätt
Egon Reiver, FR
Anita Svenningsson, FR
Elisabeth Wahlström, RJL
Lars Winborg, FR
Emma Åverling, FR, ersätt

§1

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Kort
presentationsrunda genomförs då flertalet ledamöter är nya för
mandatperioden.

§2

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§3

Val av justerare
Magnus Backstig utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§4

Ny mandatperiod
Sibylla Jämting är, av regionen, utsedd till ordförande i LFF.
Funktionshindersrörelsen utser Lars Winborg till vice ordförande. Maria
List-Slotte är sedan tidigare samordnare och sekreterare i rådet.
Beredningsgruppen består av ordförande, vice ordförande och
sekreterare med ansvar att förbereda förestående sammanträden.
Beslut fattas att hålla LFF-sammanträden mellan kl. 13-16. Under 2019
planeras sammanträden; 4 april, 28 maj, 12 september och 21
november.

§5

Arbetsordning (Reglemente) och rutiner
Reglemente för LFF reviderades inför förra mandatperioden 2015.
Ledamöter går igenom befintligt reglemente och lämnar förslag på några
formuleringar som bör ändras och några åtaganden som bör tas bort.
Förslaget kommer att hanteras i Regionstyrelsens arbetsutskott och
senare i Regionstyrelsen.
Suppleanter i LFF får närvara på sammanträde även om personen inte
tillkallats som ersättare. När suppleanten närvarar men inte tjänstgör
som ersättare för ordinarie ledamot utgår ingen ersättning från regionen
(politiker) eller Funktionsrätt (ledamöter som representerar
funktionshindersrörelsen). Ersättare beslutas ha yttranderätt.
Namn på ledamöter som är valda att representera i LFF finns
publicerade på regionens hemsida liksom protokoll från sammanträden
www.rjl.se/demokrati/politik-möten-och-handlingar/kommunalt
forum/länsrådet för funktionsnedsättningar
LFF beslutar att godkänna publicering av namn, bostadsort och
mejladress.
Under senaste mandatperioden har dagordningen haft några
återkommande punkter. Genomgång av dagordning och beslut att
behålla samma struktur. Punkten aktuella ämnen från Regionstyrelsen,
DHR, HRF och SRF slås samman till aktuella ämnen från
Regionstyrelsen och Funktionsrätt Jönköpings län samt komplettera med
information från regionens nämnder (FS, ANA, TIM)

§6

Verksamhetsberättelse 2018
LFF har inte uppdrag att lämna verksamhetsberättelse men
sammanställer årligen en kort beskrivning av de områden LFF arbetat
med under året. Anmärkningsvärt är att LFF under 2018 inte använts
som remissinstans. Rehabilitering och Habilitering har varit ett
fördjupningsområde under 2018.
LFF diskuterar tänkbara fördjupningsområden för 2019. De förslag som
lämnas är
 Bemötande (kunskap och tillgänglighet till kunskap)
 Hjälpmedel
 Arbetsmarknad
 Serviceresor/kollektivtrafik

§7

LFF ärenden
Vid sammanträde 6 december ställdes två frågor som Maria skulle
återkoppla på
1) Uteblivet svar från Qulturums funktionsbrevlåda. Vid flera tillfällen har
personer försökt komma i kontakt med Qulturum via funktionsbrevlåda
utan återkoppling. Qulturum har informerats och ser över befintliga

rutiner för att säkerställa att personer får återkoppling på att mejl kommit
fram och vem som hanterar frågan eller synpunkten som lämnats.
2) Är Taltidningen nedlagd? SRF påtalar att personer som är
prenumeranter på regionens ”Taltidning” inte längre får den tillskickad
som tidigare (Daisy-format). Man har inte heller fått information att den
ska utebli.
Maria kontaktar Kommunikationsavdelningen som bekräftar att den inte
skickats ut sedan hösten 2018. Anledning är att ansvarig person lämnat
sin tjänst och man har inte tillsatt ersättare. Information har inte lämnats
till prenumeranter då man avvaktar en planerad enkätundersökning.
§8

Information om aktuella ämnen från
Regionstyrelsen:
Under v. 9 påbörjar regionens nämndearbete. FS-nämnden har bifallit
motionen om lärcaféer. För ett visst antal diagnoser ska den ses som en
integrerad del av vården och genomföras över hela länet.
Psykiatri vårdavdelning läggs ned till förmån för öppenvård. På grund av
uppsägningar tidigareläggs händelsen som planerades i samband med
sommarledighet till mars månad.
Funktionsrätt:
Kansliet fokuserar just nu på två områden:
1) Hitta olika sätt att stärka föreningarnas interna arbete
2) Projektansökan allmänna arvsfonden som riktar sig till målgruppen
äldre och avser välfärdstjänster. Hur kan äldre personer med
funktionsnedsättning stödjas för att utnyttja e-tjänster i större
utsträckning?

§9

Avslutning
Ordförande tackar för bra diskussioner. Nästa sammanträde är den 4
april 2019.
Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Sibylla Jämting

Magnus Backstig

