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Protokoll 

 

Länsrådet för funktionsnedsättningar  

Tid: 2022-02-03 Kl. 13:00- 16:00 

Plats: Digital plattform, Zoom 

 

Närvarande: 

Ordinarie       Ersättare 
Jon Hammarin-Heinpalu, RJL, ordf     Mona Joelsson, DHR   
Britt Johansson, FR      Jörgen Skärin, RJL 
Tommy Olausson FR       Bengt-Ove Eriksson RJL 
Maria List-Slotte, RJL,  
Laura Habib RJL, Sek    
Anette Pettersson, FR   
Magnus Backstig, FR   
Lars Winborg, FR 
Pernilla Sturesson, FR 
Rebecka Carlsson, FR 
Egon Reiver, FR 
Elisabeth Wahlström RJL 
Elisabeth Englund RJL  
Inga Fingal, FR 
Emma Åverling, FR 
 

Övriga medverkande 

Christina Lindqvist, Kommunikationsavdelningen 

Ottilia Ahlgren verksamhetsstöd och service 

Angelina Ferm, Folkhälsa och sjukvård 
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§ 1 Mötet öppnas 

 § 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

 § 3 Val av justerare  

Egon Reiver utses att tillsammans med ordförande justera 

protokollet.   

§ 4 Fysisk tillgänglighet – kommunikation och information 

Christina Lindqvist, Kommunikationsavdelningen informerar 

om bland annat följande: 

 Digitala tillgänglighetsproblem, 

 Ny videoplattform,  

§ 5 1177 telefonrådgivning – hur fungerar denna tjänst? 

Ottilia Ahlgren verksamhetsstöd och service, informerar om 

följande: 

 1177 fakta och råd på webben 

 1177 vårdguidens e-tjänster och telefon 

 Rådgivning utifrån de vårdsökande symtom, 

 1177 tillgänglig dygnet runt, 

 Nattsamtal hanteras av 1177- enheten i Östergötland, 

 Antal samtal till 1177/månad år 2020 

 Texttelefoni 

 Bildtelefoni 

 Utveckling 1177 

 Kontaktorsaker 

§ 6 Information om aktuella ämnen  

 Funktionsrätt Jönköpings län 

– Årsmöte i april, 

– Ny medarbetare 

 

 Regionstyrelsen 

– Ideellt offentligt partnerskap 

– interpellation gällande sjukresor 
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 Nämnd för Folkhälsa och sjukvård (FS) 

– Lokal sjukhusledning 

– Akutsjukhusen i länet bevaras 

– Strategin kring framtidens hälso- och sjukvård 

 Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

(ANA)  

– EU medel 

– Uppföljning intern kontrollplan 2021 

 Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM)   

– Krösatågen, 

– Cykelstrategi 

– Tågsträckor  

§ 7 LFF-ärenden 

 1) Skrivelse från HRF. Diskussion 

2) För kännedom: Skrivelse säkerhet kring färdtjänstbussar 

ramplutning. Rådet diskuterar skrivelsens innehåll. 

§ 8 Självbetjäningsterminaler på vårdinrättningar 

Angelina Ferm, Folkhälsa och sjukvård informerar om 

följande: 

 I syfte att öka tillgängligheten och minska köbildning i 

samband med vårdbesök pågick 2015-2020 ett projekt i 

syfte att ta fram modell som kan underlätta.  

 Under projekttid har utvecklingen gått från 

ankomstterminal till självbetjäningsterminal 

(betalkort/frikort etc.) Terminalerna är inte avsedda att 

ersätta utan ska anses som ett komplement till de 

bemannade receptionerna.  

 I själva processen är flera verksamheter berörda allt från 

utformandet, upphandling samt information och stöd till 

verksamheter som vill använda terminalerna. Folkhälsa 

och sjukvård har uppdraget att ge informationen till 

verksamheter där även upplysning om olika funktioner 

ges (krav på ringklocka, placering etc.) 

 I dagsläget är terminalerna utformade för att klara 

enstaka tjänster – här finns en stor utvecklingspotential. 

Länsrådet vill ge några medskick i det fortsatta arbetet: 

 Utgå från universell utformning vid utvecklingsarbete 
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 Se till att tillgängligheten inte bara avser att minska 

köer. Terminalerna måste också vara användbara av 

alla 

 

§ 9  Övrigt 

 

Giovanni Rojas från Länsstyrelsen informerar om nuvarande 

uppdrag man fått från regeringen att vara ett stöd gentemot 

offentlig verksamhet i verkställandet av 

funktionshinderpolitiken. Under våren kommer Giovanni att 

träffa alla kommunala funktionshinderråd (KFR) i länet. Valår 

2022 – vad gör man för aktiviteter i region, kommuner, 

civilsamhället? Giovanni tar gärna emot förslag för att 

eventuellt samordna.  

Presentation av ny representant i LFF, Jörgen Skärin (MP) 

som ersätter Annica Nordqvist. 

Sammanträdet avslutas med att Inga Fingal läser upp en 

dikt för rådet, enligt nedan: 

Ensamhet 

Ingen att planera jul och nyår med 
Ingen att planera resor och besöksmål 
Tänk att få resonera vad pandemin innebär 
Att få diskutera vad som säjs på radio och tv 

Tystnad 

Jag pratar för mej själv för tystnaden tär 
Är alla borta, jag ser inte ens en bil 
Jag lyssnar, och det enda jag hör är elementen 
Fåglarna sjunger inte längre 

Stillhet 

Jag vill inget göra, tar mej inte tid till något 
Förr hade jag inte tid till allt jag ville och gjorde 
Nu har jag hur mycket tid som helst, men gör inget 

Längtan   
 
Längtar efter alla vänner, t.o.m. ovänner 
Var finns alla kompisar. Vad gör dom 
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Hur är det med kärleken en bit bort 
Tar den slut eller stärks den 
Jag längtar efter allt det gamla. 

 

 

 

Ordföranden    Justerare  

Jon Heinpalu-Hammarin    Egon Reiver  

 

 

Sekreterare 

Laura Habib 


