
 
 

Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2019-11-21  kl. 13:00-16:00 

Plats: Regionens hus, Jönköping, sal A 

Närvarande: 

Sibylla Jämting, RJL, ordförande 

Magnus Backstig, FR 

Rebecka Carlsson, FR 

Emma Evaldsson, RJL 

Mona Joelsson, DHR, ersätt 

Maria List-Slotte, RJL, sekreterare 

Annica Nordqvist, RJL, ersätt 

Anette Pettersson, FR 

Egon Reiver, FR 

Anita Svenningsson, FR 

Elisabeth Wahlström, RJL 

Lars Winborg, FR 

Emma Åverling, FR, ersätt. 

Maja Falck § 40 

Inga Jonzon Eriksson § 42 

§ 36 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

§ 37 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs.  

§ 38 Val av justerare 

Anette Pettersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll  

§ 39 LFF-ärenden 
1) Diabetesföreningen aktualiserar frågan om närvaro av profession från 
hälso- och sjukvården vid lägerverksamhet för barn. LFF har ännu inte 
fått svar på frågan som skickats till tjänsteman på regionen, avvaktar till 
nästa sammanträde. 
2) Skrivelse från SRF om otillgänglighet i vården. LFF avvaktar även här 
ett svar från tjänsteman på regionen.  
3) Sammanträdesdagar under 2020 fastställs till: 20 februari, 7 maj, 3 
september och 19 november. 
 

§ 40 Uppdrag mänskliga rättigheter 



 
 

Maja Falck, utredare på Länsstyrelsen, informerar om nytt 
regeringsuppdrag som Länsstyrelsen tilldelats 2018. Uppdraget avser 
att, med FNs konvention som grund, stödja kommuner och regioner i det 
strategiska arbetet med funktionshinderspolitiken. En av konventionens 
grundprinciper är den om universell utformning. Arbetet ska sträva efter 
att riva hinder och skapa förutsättningar för delaktighet i samhället. 
 
Under 2018 genomförde Länsstyrelsen en länsövergripande kartläggning 
av kommuners- och regionens arbete att omsätta FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen 
belyser några utmaningar  

 Arbeta tvärsektoriellt 

 Koppla funktionshinderfrågan till mänskliga rättigheter (MR) och 
Agenda 2030 

 Arbetsmarknad 

 Olika former för samråd 
En bred samverkan mellan det offentliga och civilsamhället är nödvändig 
för att realisera utmaningarna. 
 

§ 41 Information om aktuella ämnen från 
Funktionsrätt Jönköpings län: 
Vid ett av kommande temamöten är representant från regionen inbjuden 
att informera om patient-kontrakt. 
 
Under 2020 påbörjar projektet ”Nygammal på nätet” med start i 
Värnamo. Projektet, med beviljade medel från allmänna arvsfonden, är 
tre-årigt och riktar sig till äldre personer med funktionsnedsättning. 
Arbetsmetoden syftar till att stödja äldre i datoranvändning för att minska 
digitalt utanförskap. 
 
Nämnd för Folkhälsa sjukvård 
Region Jönköpings län får ta del av statliga medel, så kallad kö-miljard, 
för god tillgänglighet till vården. Del av pengarna ska användas till att 
utveckla BUP (utredningar av neuropsykiatriska diagnoser). 
  
Hus D1 har varit ämne för diskussion under senare tid då det 
framkommit nya förslag på hur lokalerna bäst ska kunna utnyttjas. Nu 
upprättar varje enhet en risk/konsekvensanalys. Lokalerna är generellt 
byggda och utformade för att kunna hysa alla typer av verksamheter.  
Representanter från Funktionsrätt uttrycker sitt fulla stöd för att tänkt 
verksamhet, Hjärnans mottagning, bereds möjlighet att flytta till de 
lokaler som det planerats för. 

 
Nämnd för ANA: 
I ANA har det bildats ett kulturutskott. Nämnden besöktes nyligen av 
Svensk Näringslivs regionchef Anna Gillek och företagarnas Frida 
Boklund.  

 
Nämnd för TIM: 



 
 

Hösten 2019 har nya servicereseavtal med trafikföretag skrivits. Motion 
om sällskapsdjur i bil har varit uppe i fullmäktige och besvarats. Uppdrag 
har nu lämnats till Regionledningskontoret att utreda möjligheten att ta 
med mindre sällskapsdjur på färdtjänstresor.  
 
Regionen ger särskild kollektivtrafik 17 miljoner i tillskott inför 2020. 
Funktionshindersrörelsen önskar att rådande rutiner vid beställning av 
särskild kollektivtrafik ses över. Upplevelsen är att beställningscentralen 
missar att tillvarata en effektiv samordning av resor till- och från 
aktiviteter med gemensam start- och sluttid. Vid dessa tillfällen rullar ofta 
flertalet bilar till- och från aktiviteten med en kund i taget där samåkning 
skulle kunna vara praxis. 
 

§ 42 Tele-Q och läkemedel på 1177 
Vid förra sammanträdet lyftes frågan om tillgång till 
läkemedelsinformation i mina vårdkontakter. Inga Jonzon Eriksson, 
Kommunikationsavdelningen, informerar om journalen på nätet.  

 Numera finns 1177 som mobil-app. Några av de delar som visas är 
journalanteckningar, diagnoser, remisser, provsvar, vaccinationer och 
vårdkontakter. Under andra hälften av 2020 kommer införandet av 
läkemedelstjänster. 

 TeleQ – möjlighet till personlig service.  
Under 2019 har projekt genomförts för att underlätta kontakt med 
vården. Projektet har mynnat ut i några förändringar. Idag upprepas 
talsvar två gånger därefter sker omkoppling till tidbokning där 
personnummer och telefonnummer anges för att få en besökstid. 
Upplevs ändå svårigheter med TeleQ kan man ringa Kontaktcenter  som 
har uppdrag att hjälpa till med såväl bokning, ,avbokning som att 
kontakta vårdenhet. Man ringer 010-241 00 00. 

§ 43 Remiss: Länsstyrelsen – Strategi för tillgänglighet till skyddade områden 
i Jönköpings län 
Underlagen för Strategin har skickats ut till samtliga ledamöter. Vid 
dagens sammanträde inhämtas synpunkter. Synpunkterna kommer att 
sammanställas för att sedan skickas till Länsstyrelsen före utsatt 
remisstid den 20 januari 2020. 

§ 44 Övrigt 
Det har kommit flera frågor till LFF angående Hjälpmedelscentralen, 
HMC. Hur samverkan man med patientföreningar? Hur gör man 
upphandlingar? Vilka personer är delaktiga i beslut till underlag 
(kravspecifikation)? LFF beslutar att bjuda in HMC till något av vårens 
sammanträden. 

§ 45 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet, tackar för bra diskussioner och önskar alla en 
god jul och en bra start på det nya året.  



 
 

 Nästa sammanträde planeras den 20 februari 2020 kl. 13-16 i 
Lärcentrum på Länssjukhuset Ryhov 

 

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

 

Justeras (2019-12-06) 

 

Sibylla Jämting   Anette Pettersson 


