
 
 

Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2016-09-08 kl.13:00-16:00 

Plats: Regionens hus, Jönköping, sal A 

Närvarande: 

Mattias Ingeson, RJL, ordförande 

Eva Blomquist, HRF 

Eva Eliasson, RJL 

Inga Fingal, HSO 

Hanna Forsén, HSO  

Mona Joelsson, DHR 

Kristina Johansson, HSO ersätt 

Eva Nilsson, RJL 

Egon Reiver, HSO   

Anita Svenningsson, HSO 

Robert Svensson, HSO 

Maria List-Slotte, RJL, sekreterare 

Susanne Monie Magnusson, RJL §31 

 

§ 27 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

§ 28 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs med följande tillägg: 

 Information om nationell Hjälpmedelsdag ochom kommande  

föreläsning 

 Information från Autism- och Aspergerföreningen om kommande 

aktivitet 

 Inkommen skrivelse från Nässjö KHR angående utbudet av 

mellanmål i automater på Nässjö sjukhus 

§ 29 Val av justerare 

Anita Svenningsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll  

§ 30 LFFärenden 
 Återkoppling på skrivelse till länets KHR 
 Den 29/4 skickades frågeställningar ut till kommunernas 

funktionshinderråd för att inventera hur råden arbetar med 
medborgarmedverkan riktat mot ungdomar. Följande kommuner har 
svarat: Eksjö, Gnosjö, Mullsjö, Sävsjö och Vetlanda. Länsrådet riktar ett 



 
 

tack för inkomna svar. Sammanfattning: LFF uppfattar att det upplevs 
svårt att engagera ungdomar inom funktionshinderrörelsen. Råden 
utgörs främst av medelålders- och äldre representanter. Det finns få 
alternativa kanaler för kommunikation, i första hand används facebook. 
Att få i stånd någon form av samverkan inom länet uppfattas av de 
svarande kommunerna positivt. Det bekräftar att det finns behov av att 
söka former för att engagera ungdomar. Genom Hjärnkoll och Agera 
Mera finns vetskap om att ungdomar vill engagera sig. Kan LFF 
användas till detta så är det bra. Det behövs nya arbetsformer för att 
möta ungdomar där de är.  
Beslut: Till nästa sammanträde ska LFFs representanter inventera i de 
egna organisationerna och hämta synpunkter för att vid sammanträdet 
formulera ett förslag till åtgärd. 

 
 Remiss – Förslag tilll Program för hållbar utveckling i Region Jönköpings 

län 2017-2020   
 Under sommaruppehåll skickades förslaget på remiss till LFF. 

Synpunkter lämnas senast 26/8 och ansökan om förlängd remisstid 
avslagen. De synpunkter som LFF vill skicka med har lämnats till 
Regiondirektör och Miljöchef 2016-08-26. 

 
 Motion – Färdtjänst med rätt till bärhjälp 
 LFF skickade 2016-04-21 in synpunkter beträffande motionen  

(RJL 2015/725). Inkomna synpunkter har sammanställts och delges idag 
LFF. 

 
§ 31 Region Jönköpings läns jurist informerar 

Susanne Monie Magnusson är jurist och anställd i regionen sedan 2015.  

Susanne informerar om hur det är att arbeta som jurist i en offentlig 

organisation och ger exempel på olika ärendehanteringar. Statliga 

myndigheter ska alltid svara på remisser, landsting har inte skyldighet 

men kan om så önskas. Om synpunkter lämnas ska texten ska skrivas 

eller riktas till den som ska läsa eller handlägga. En av LFFs uppgifter är 

att vara remissinstans i den egna organisationen. LFF vill göra ett 

medskick, att rådet blir känt i den egna organisationen och att detta 

beaktas vid remisshantering.  

§ 32 Rapport om aktuella ämnen från 

Regionstyrelsen 

RS har tagit två beslut sedan förra sammanträdet 

 Översiktsplan (generalplan) över hur Ryhov ska utvecklas 

 Byggnation av Hus D1 (beräknad kostnad 1 mrd) 

Under hösten pågår budgetarbete inför 2017. Beslut tas i november. 

HSO 
HSO har lagt in ny ansökan för år två i projektet ”Små inkomster – stora 



 
 

utgifter”. Aktiviteter planeras i Vetlanda. Under hösten pågår turné till 
flera av länets vårdcentraler med ”Storytellers”. Projektet är en del i 
Socialstyrelsens nationella kronikersatsning. SRF håller en nationell 
kampanj i höst ”gata för alla”.  
Under oktober hålls föreläsning dels den 6/10 i Ryhovs aula om ”sexuell 
hälsa och funktionshinder” och den 9 oktober i Svarttorp om kost. 
HRF 
Vecka 41 drar HRF igång ”Hörselveckan” en kampanj som fångar många 
nya medlemmar.  Kampanjer ger tips om tekniska hjälpmedel, möjlighet 
att göra hörseltest etc.  
DHR 
Planerad diskussionskurs inställd på grund av få anmälningar. DHR 
planerar, i samarbete med Arbetsförmedlingen, ett projekt om 
arbetsmarknadsfrågor.  

 § 33 Motion – Sjukresesystem anpassat efter dagens behov 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i varsin motion lyft fram frågor kring 

sjukresor kopplat till regionens omorganisation och föreslår en översyn 

av sjukresesystemet. En viss modernisering av regelverket föreslås till 

budgetår 2018. Under sammanträdet diskuteras  

 Person med funktionsnedsättning ska kunna ta sig dit man 

önskar, med det stöd man behöver, utan att någon bestämmer 

hur (färdtjänst eller sjukresa) 

 Omorganisationen bidrar till skillnad för ”brukare” som ofta är i 

behov av vård och då på annan ort i länet 

 Även om man utökar kollektivtrafiken för allmänna resenärer 

måste det säkerställas att likvärdiga möjligheter erbjuds personer 

där särskilda insatser behövs. 

§ 34 Samverkansråd, brukarråd. Hur fungerar de i Region Jönköpings län? 

Vid flera tillfällen har brukarråd diskuterats i LFF. Verksamhetsnära 

brukarråd (syn-, hörsel-, tolk och vissa patientföreningar) tycks fungera 

bättre än andra (Hjälpmedel-, Bygg-, Kultur-, Ortopedteknisk-, särskild 

kollektivtrafik). Det finns ett politiskt beslut i Regionen om att arbeta med 

medborgarmedverkan (kundperspektiv). Hur kan LFF medverka till att 

utveckla de råd som finns med perspektivet att öka 

medborgarmedverkan i organisationen? 

 Några synpunkter på brukarråd: 

 Verksamheter måste veta vad man vill ha råden till 

 Råden bör varieras och anpassas efter dagens behov. HSO kan 

även vara initiativtagare och bjuda in verksamheter 



 
 

 Verksamheterna behöver problematisera innehållet för att få bra 

synpunkter från dem det berör (kunden) – inte enbart 

informationsgivare. 

 Föreningarna behöver utbilda medlemmar att bära rollen som 

representant för en grupp 

 Verksamheter behöver fundera kring hur man skapar delaktighet 

och ger möjlighet till inflytande 

Beslut: För att fånga in synpunkter på hur verksamheter uppfattar 

brukarråd genom att i första hand skicka frågeenkät till de verksamheter 

som har aktiva råd idag. Vid nästa tillfälle ny diskussion utifrån inkomna 

svar. 

§ 35 Övriga frågor 

Skrivelse angående utbudet av mellanmål i automater på 

Höglandssjukhuset. 

KHR i Nässjö har skickat in en skrivelse angående det bristfälliga 

utbudet av mellanmål i automaterna på sjukhuset. LFF har tagit del av 

skrivelse men hänvisar KHR att ta kontakt med leverantören av 

automaterna för att på den vägen påverka innehållet. 

 Information om kommande händelser -  för spridning: 

 Nationell Hjälpmedelsdag den 23 september med öppet hus på 

HMC och Team OlMed (ortopedteknik) 

 Utbildningseftermiddag den 20 oktober ”På starka ben hela livet” 

Autism- och Aspergerföreningen informerar: 

Den 9-10 september uppmärksammas den suicidpreventiva dagen runt 

om i världen. I samband med denna kan man hålla utkik efter 

föreläsningar och reportage kring psykisk ohälsa. 

Avslutningsvis berättar Robert om egen erfarenhet i samband med 

besök i vården vilket öppnar upp för en dialog kring Autism- och 

autismspektra. Autism ska betraktas som är en egen 

funktionsnedsättning och inte får blandas ihop med NPF. Ur ett 

brukarperspektiv behöver kunskapen hos anställda i vården bli bättre. 

§ 36  Avslutning 

Ordförande avslutar mötet och tackar för bra diskussioner och ett tack till 

Robert för att dela med sig av sina egna erfarenheter.  Nästa 

sammanträde planeras den 1 december. 

 

 



 
 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Mattias Ingeson   Anita Svenningsson 


