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Protokoll 

 

Länsrådet för funktionsnedsättningar  

Tid: 2021-09-02 Kl. 13:00- 16:00 

Plats: Digital plattform, Zoom 

 

Närvarande: 

Ordinarie       Ersättare 
Jon Hammarin-Heinpalu, RJL, ordf     Mona Joelsson, DHR 
Elisabeth Wahlström, RJL     Bengt-Ove Eriksson, RJL 
Britt Johansson, FR      
Tommy Olausson FR   
Maria List-Slotte, RJL,  
Laura Habib RJL, Sek    
Anette Pettersson, FR   
Anita Svenningsson, FR/SRF 
Magnus Backstig, FR 
Egon Reiver, FR   
Lars Winborg, FR 
Pernilla Sturesson, FR 
Rebecka Carlsson, FR  
 

Övriga medverkande 

 Patrick Nzamba, HR-direktör  
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§ 17 Mötet öppnas 

 § 18 Fastställande av dagordning 

  Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

 § 19 Val av justerare  

Anette Pettersson utses att tillsammans med ordförande 

justera protokollet.   

§ 20 Presentation 

Presentationsrunda för samtliga deltagare. 

§ 21 Information om aktuella ämnen  

 Funktionsrätt Jönköpings län 

En del tillgänglighetsuppdrag, både privata företag och  

kommuner i regionen. Kurstillfällen kommer inom snar 

framtid. Allmänna arvsfondprojektet ”digital inkludering” 

startar upp igen efter uppehåll (pandemi). FR tar emot en 

hel del tillgänglighetsuppdrag, både från privata företag 

och från kommuner i länet. Kompetens finns i föreningen 

för att genomföra fysisk inventering av lokaler och miljö 

liksom granskning av ritningar i ett planeringsstadium. 

 Regionstyrelsen 

Regionfastigheter upphandlar ny entré till 

psykiatriavdelningen på sjukhusen. 

 Nämnd för Folkhälsa och sjukvård (FS) 

Budgetförslag under senaste nämndsammanträdet. 

Reglemente för LFF beslutat under regionfullmäktiges 

senaste sammanträde, inga ändringar. 

 Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

(ANA)  

Tillgänglighetstänk i Budget- och utvecklingsarbete. 

 Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM)  

Nya bussar i länet skapar problem för funktionsnedsatta.   
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§ 22 LFF-ärenden 

Maria List Slotte läser upp och besvarar delvis på 

anmälda frågor från Magnus Backstig, gällande 

dialogmöten med politiker samt fysiska möten framöver. 

§ 23 Arbete och sysselsättning 

 Patrick Nzamba HR-direktör, informerar och besvarar frågor 

gällande: 

 Medarbetarenkät 

 Sex viktiga framgångsfaktorer som följer med till 

budgetförslaget 

 Vägen mot Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

 Utvecklingsarbeten under planperiod 2021-2022 

 

Gruppen ställer frågor bland annat angående 

förutsättningarna för funktionsnedsatta anställda och 

arbetssökande i regionen. 

§ 24  Övrigt 

Gruppen påpekar faran och problematiken som 

funktionsnedsatta bemöter när elcyklarna är i bruk eller 

parkerade på gatorna. 

Maria List Slotte, påminner gruppen om att inkomma med 

förslag på vilken information gruppen är i behov av under 

sammanträdena. 

 Funktionshinderrörelsen önskar samverka med Region 

Jönköpings län under upphandlingar som berör transport, 

service och tjänster. 

 

 

Ordföranden    Justerare  

Jon Heinpalu-Hammarin    Anette Pettersson  

 

 

Sekreterare 

Laura Habib 


