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Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
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Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 11 Yttrande över remiss på förslag till Ett samhälle 
för alla – program för funktionshinderpolitiken i 
Jönköpings kommun (Ks2015:79 750) 
Diarienummer RJL 2015/2777 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta  

 godkänna föreliggande förslag som svar till Jönköpings 

kommun.  

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Jönköpings kommun getts möjlighet att 

yttra sig över förslag till Ett samhälle för alla - program för 

funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att det befintliga 

funktionshinderpolitiska programmet för 2012-2016 ska revideras. 

Programmet har sin utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, Barnkonventionen och 

Kommunprogrammet (2015-2018).  

 

Främsta skälet för revideringen är att flera av de angivna åtgärder som 

programmet innehållit är genomförda. En av kommunstyrelsen utsedd 

styrgrupp har lett arbetet att upprätta föreliggande förslag. Till sin hjälp 

har en arbetsgrupp med tjänstemän från olika förvaltningar tillsatts. 

Arbetet har skett i nära dialog med funktionshinderrörelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-19 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
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Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

MISSIV  

2016-01-19 RJL 2015/2777 

  

 

   

Förvaltningsnamn  

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Yttrande över remiss på förslag till Ett 
samhälle för alla – program för 
funktionshinderpolitiken i Jönköpings 
kommun (Ks/2015:79 750)  

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att godkänna föreliggande förslag som svar 

till Jönköpings kommun.  

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Jönköpings kommun getts möjlighet att yttra sig över 

förslag till Ett samhälle för alla - program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings 

kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att det befintliga funktionshinderpolitiska 

programmet för 2012-2016 ska revideras. Programmet har sin utgångspunkt i FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Barnkonventionen och 

Kommunprogrammet (2015-2018).  

 

Främsta skälet för revideringen är att flera av de angivna åtgärder som programmet 

innehållit är genomförda. En av kommunstyrelsen utsedd styrgrupp har lett arbetet att 

upprätta föreliggande förslag. Till sin hjälp har en arbetsgrupp med tjänstemän från olika 

förvaltningar tillsatts. Arbetet har skett i nära dialog med funktionshinderrörelsen. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET  

 

 

 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 

Regiondirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör 



 

YTTRANDE  

2016-02-23 RJL 2015/2777 

  

 

Region Jönköpings län Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  

Regionens hus E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11  Jönköping     

      

Förvaltningsnamn  

Avsändare Jönköpings kommun 

Kommunstyrelsen 

kristine.andreassen@jonkoping.se 

Yttrande över remiss på Ett samhälle 
för alla – förslag till program för 
funktionshinderpolitiken i Jönköpings 
kommun (Ks/2015:79 750) 
Region Jönköpings län har av Jönköpings kommun getts möjlighet att lämna 

synpunkter över rubricerade förslaget. Regionen har tagit del av förslaget och har 

inget att tillägga. 

Sammanfattning 
Regionen ställer sig bakom det förslag som tagits fram för 

funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN  

 

 

 

Maria Frisk  Mats Bojestig 

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 


















































