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Protokoll 

 

Länsrådet för funktionsnedsättningar  

Tid: 2022-11-24 Kl. 13:00- 15:55. Ajournerats kl. 14:30-15:00. 

Plats: Regionens hus, sal A 

 

Närvarande: 

Ordinarie       Ersättare 
Jon Hammarin-Heinpalu        Inga Fingal, FR 
Elisabeth Wahlström        Mona Joelsson, DHR 
Rebecka Carlsson, FR 
Britt Johansson, FR 
Tommy Olausson, HRF 
Anette Pettersson, FR 
Egon Reiver, FR 
Johan Stenerud, FR 
      

Övriga medverkande 

Maria List-Slotte, RJL utredare  

Laura Habib, RJL sekreterare 

Malin Hegen, verksamhetschef Rehabiliteringsmedicinska kliniken 
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§ 18 Mötet öppnas 

§ 19 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med 

återrapporteringar under punkten övrigt. 

§ 20 Val av justerare  

Tommy Olausson utses att tillsammans med ordförande 

justera protokollet.   

§ 21 LFF ärenden: 

 Skrivelse ang. tillgänglighet – SRF 

Länsrådet diskuterar problematiken som skrivelsen lyfter. 

Återkommer med uppföljning på kommande möten. 

 Ny mandatperiod.  

Förslag på representanter från funktionshinderrörelsen 

tas fram inom snar framtid. 

 Återblick/sammanställning LFF 2019-2022. 

En genomgång av sammanställningen görs och 

kompletteras. Sammanställningen anmäls och läggs till 

handlingarna. 

 Protokoll från KHR – intresse?  

Nämndsekreteraren tillfrågar länsrådet kring hanteringen 

av inkomna protokoll från kommunernas 

tillgänglighetsråd. Länsrådet önskar få protokollen som 

ett anmälningsärenden till sammanträdena. 

§ 22            Klimatvård 

Malin Hegen, verksamhetschef Rehabiliteringsmedicinska 

kliniken informerar länsrådet om följande: 

 vilka patienter som kan få rehabilitering i varma länder, 

 hur många åker årligen via Region Jönköpings län, 

 hur man ansöker, 

 aktuella rehabcenter, 

 vad forskningen säger. 

 önskemål om att få veta vilken utrustning som finns och 
även info om närområdet 
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§ 23 Information om aktuella ämnen  

 Funktionsrätt Jönköpings län 

- Information om projekt, 

- Planering av ordförandemöten, 

- Studiecirklar,  

- funktionsrätt fyller 50 år. 

 

 Regionstyrelsen 

- akutmottagningen på Ryhov ska renoveras, 

- budgetprocessen. 

 

 Nämnd för Folkhälsa och sjukvård (FS) 

- BUP,  

- IOP (idéburet offentligt partnerskap) 

 

 Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

(ANA)  

- kultur- och biblioteksplanen,  

- förlängd residens för ukrainska konstnärer, 

- kulturrätt,  

- Smålands musik och teater. 

 

 Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM)  

- budgetunderskott, 

- nya stambanor. 

 

§ 24  Övrigt 

Mona Joelsson ställer frågan till länsrådet om någon 

reaktion tillkommit efter DHRs skrivelse kring rampen på 

Länstrafikens bussar samt skrivelsen kring hörapparaterna. 

Inga reaktioner hittills gällande hörapparaterna, däremot har 

majoriteten av bussarna fått nya ramper. 

 Ordföranden återrapporterar om dialogmöte kring patientens 

kunskapsstöd. 
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Ordföranden    Justerare  

Jon Hammarin-Heinpalu     Tommy Olausson  

 

 

Sekreterare 

Laura Habib 


