
 
 

Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2016-12-01 kl. 13-16 

Plats: Regionens hus, Jönköping, sal A 

Närvarande: 

Eva Blomquist, HRF ordf (ersätt) 

Eva Eliasson, RJL 

Inga Fingal, HSO 

Therese Fornstål, HRF/JLDF 

Hanna Forsén, HSO  

Mona Joelsson, DHR 

Eva Nilsson, RJL 

Egon Reiver, HSO 

Hans Stam, HSO   

Anita Svenningsson, HSO 

Robert Svensson, HSO 

Maria List-Slotte, RJL, sekreterare 

 

§ 37 Mötet öppnas 

Då ordinarie ordförande anmält frånvaro hälsar vice ordförande alla 

välkomna och öppnar mötet 

§ 38 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs med ett tillägg under punkten övrigt 

§ 39 Val av justerare 

Robert Svensson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll  

§ 40 LFFärenden 
Återkoppling på skrivelse till länets KHR: LFF beslutar att flytta denna 
punkt till nästa sammanträde 

 
Information om utgående hörhjälpmedel 

 Therese informerar att vissa hörhjälpmedel blir olagliga från 1 januari 
2018. Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att inte längre tillåta 
användningen av trådlösa hörhjälpmedel som använder vissa frekvenser 
i det så kallade A-bandet. Information vilka hörhjälpmedel som berörs 
finns på HRF:s hemsida. Då det även handlar om arbetshjälpmedel finns 
information även på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 
webbplats. 

  



 
 

Information från Länstrafikens brukarråd  
Mona redogör utförlig från Länstrafikens tillgänglighetsråd som startat 
upp under hösten. Representanter ska finnas från samtliga kommuner 
(pensionärs- och funktionshinderperspektiv). Inbjudan har gått via 
kommunala råd. HSO har också fått inbjudan. 

 
 Länstrafikens målsättning fram till 2025 är; färre trafikolyckor, bättre 

folkhälsa och en bättre miljö. Hög tillgänglighet – fler ska använda allmän 
kollektivtrafik genom bättre samordning. Olika trafikmöjligheter ska 
samarbeta (glesbygd, tåg, buss). Bättre prioriterad trafik i städerna. 
Attraktiv prissättning. Lättare att färdas över regiongränsen. 
Förarutbildning till nyanställda i tillgänglighetsfrågor och bemötande. 
Tillgänglighetsrådet har nästa möte den 7 februari 2017 då Länstrafikens 
hemsida granskas utifrån tillgänglighet. Mona tar med sig frågan till 
Länstrafiken om information/mötesanteckningar från rådet kommer att 
publiceras och finnas tillgängligt för allmänheten. 
 
Hjälp efter diagnos och behandling av psykiatrisk tilläggsproblematik 
(AST)  
Under hösten har frågor inom området AutismSpektrumTillstånd lämnats 
till LFF. Frågeställningarna berör i vilken omfattning Region Jönköpings 
län ger stöd till personer med AST. Var finns information om diagnos och 
åtgärd (FAKTA dokument). Hur är kompetensen på vårdcentraler och 
inom Psykiatrin att bemöta personer med AST? 
Maria föreslår att arbetet med dessa frågor sker som ett parallellspår och 
att återkoppling sker till LFF. Maria tar en första kontakt med 
verksamhetschef för Rehabilitering/Habilitering och Psykiatri.  
 
Datum för sammanträde 2017 
Följande datum fastställs för LFF sammanträde 2017: 
26 januari, 23 mars, 18 maj, 7 september och 23 november. 
 

§ 41 Översiktsplan för Ryhov 

Barbro Knopp-Johlander, Regionfastigheter, informerar om plan för 

nybyggnation på Ryhovs-området. Länssjukhuset Ryhov är 30 år 

gammal, verksamheter har förändrats och ställer högre krav på standard. 

Beslut fattades i Regionfullmäktige 30 augusti att godkänna 

investeringen för ny vårdbyggnad på 30 000 kvm (Hus D1).   

 Intresserade kan läsa om projektet utförligt på Regionfastigheters 

webbsida. Arbetet med översiktsplanen utgår från PTS (Program för 

teknisk standard) där fysisk tillgänglighet är ett av områdena. Arbetet har 

även gjorts i samverkan med Chalmers Universitet (framtidens 

vårdbyggnader). Henrik Hjortsjö är projektledare. Den 11 januari bjuder 

Henrik in till dialog med patient- och brukarorganisationer angående 

projekt D1. 

http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/regionfullmaktige/2016/2016-08-30/07_rjl2016_1695_byggnad_d1_total.pdf
http://www.rjl.se/Om-regionen/verksamheter/ledning-och-stodverksamheter/Regionfastigheter/framtidens-vardbyggnader/nybyggnad-av-D1-etapp-1-i-oversiktsplanen-for-lanssjukhuset-ryhov-i-jonkoping/
http://www.rjl.se/Om-regionen/verksamheter/ledning-och-stodverksamheter/Regionfastigheter/framtidens-vardbyggnader/nybyggnad-av-D1-etapp-1-i-oversiktsplanen-for-lanssjukhuset-ryhov-i-jonkoping/


 
 

§ 42 Rapport om aktuella ämnen från 

HSO 

Den 3/12 anordnas på flera ställen i länet en manifestation med syftet att 

uppmärksamma neddragning av insatser enligt LSS. Manifestationen går 

under namnet ”Rädda LSS”. HSO har i princip genomfört ”story-telling” 

projektet. Projektet har fallit väl ut och om intresse finns i Region 

Jönköpings län vill HSO gärna samverka och fortsätta arbetet. SISU 

projektet (små inkomster – stora utgifter) finns under våren i Vetlanda. 

HRF 

Vid senaste förbundsmötet diskuterades hur och på vilket sätt nya 

medlemmar ska rekryteras? Ett nationellt problem (Jönköping 

undantaget) är möjlighet att få vardagstolkning. 

DHR 

Planerad inspirationsträff har äntligen genomförts med föreläsare från 

förbundet. Hur når föreningen nya medlemmar? På vilket sätt kan 

föreningen väcka intresse hos yngre? 

Arbetsmarknadskurs planeras under våren.  

§ 43 Samverkansråd, brukarråd etc. Hur fungerar dessa i Region Jönköpings 

län? 

LFF har skickat ut enkät till verksamheter med länsövergripande ansvar 

och som har brukarråd kopplat till verksamheten. Maria sammanfattar de 

svar som kommit in från samtliga verksamheter. Alla tillfrågade 

verksamheter har minst två träffar/år. Antal deltagare varierar mellan ca 

4-10 personer. Alla (undantaget en verksamhet) har andra forum där 

man fångar in medborgarnas synpunkter. Samtliga anser att brukarråd är 

värdefulla för verksamheten men flertalet ser råden idag huvudsakligen 

som informationsforum. Det finns en osäkerhet i verksamheterna om hur 

information sprids vidare till medlemmar i de olika organisationerna.  

 Under mötet diskuteras några hinder; svårt att rekrytera representanter 

från funktionshinderrörelsen till brukarråden, hur förberedda är 

representanterna inför ett möte? Hur kan information återkopplas och 

spridas till medlemmar? HSO ger ett förbättringsförslag; HSO anställer 

en samordnare som fungerar som handledare/konsult åt nyrekryterade 

representanter samt introducerar/utbildar representanter inför uppdraget. 

Vid nästa sammanträde fortsätter diskussionen. 

§ 44 Region Jönköpings läns budget inför 2017 

Eftersom ordförande Mattias inte är närvarande skjuts denna punkt upp 

till nästa sammanträde. 

§ 45 Hälsokommunikatörer och Hälsoguider i Jönköpings län 

Atanas Petkowski, folkhälsoutvecklare, informerar om 4 



 
 

projektanställningar i Region Jönköpings län, så kallade 

hälsokommunikatörer. Hälsokommunikatörernas uppdrag är att vara 

länken mellan nyanlända och den vård de nyanlända uppsöker. 

Hälsokommunikatörerna kommer att finnas tillgängliga på vårdcentraler, 

familjecentraler och andra knutpunkter. Samverkan sker med 

kommunerna i länet. Hälsokommunikatörerna har medicinsk erfarenhet, 

har bott i Sverige en tid och talar utöver svenska ett annat språk.   

Region Jönköpings län har även utbildata hälsoguider som idag finns på 

Råslätt (Jönköping) och i Vrigstad. Deras uppgift är att guida nyanlända i 

att hitta rätt i vården, motverka stress och belysa goda levnadsvanor. 

Hälsoguider är frivilliga personer utan krav på specifik utbildning som 

söker upp nyanlända på lokala mötesplatser.  

§ 46  Övrigt 

Hans Stam tar upp frågan om det i Region Jönköpings län kommer att 

återinföra de träffar som föreningar tidigare hade med politiska 

företrädare. Maria informerar att en förändring genomfördes i samband 

med regionbildning då man tillsatte nämnder mot tidigare 

sjukvårdsutskott.  

 Träffarna mellan politiker och företrädare för föreningar inom 

funktionshinderområdet finns fortfarande men har ändrat karaktär. 

Qulturum ansvarar för att bjuda in föreningar, tjänstemän, 

verksamhetsföreträdare och politiker till gemensam träff 2 ggr/år. Vid 

varje tillfälle informeras och diskuteras kring ett aktuellt tema eller ämne. 

Vid senaste träffen i höstas belystes E-tjänster.  

 Enligt Hans finns föreningar som efterlyser de tidigare träffarna. Eva 

Eliasson bär med sig frågan till nämnden om det finns tankar att 

återinföra tidigare modell. 

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Eva Blomquist   Robert Svensson 


