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Regionstyrelsen 

Arbetsordning/reglemente för 
Länsrådet för funktionsnedsättning   
Länsrådet för funktionsnedsättningar är ett organ där representanter för 

länsorganisationer och Region Jönköpings län och diskuterar frågor inom 

funktionshinderområdet. 

Länsrådet för funktionsnedsättning har haft följande representation och 

sammansättning av ledamöter – Landstinget 2 ledamöter, länsorganisationer inom 

funktionshinderområdet 7 ledamöter.  

 

Föreligger förslag till reglemente för mandatperioden 2014-2018 som helt följer 

tidigare fastställda reglemente. Föreslås en justering av antalet ledamöter till tre 

från Region Jönköpings län.  

 

Förslag till beslut  
Regionstyrelsen föreslås besluta  

 

att antalet ledamöter från Region Jönköpings län ändras från två till tre ledamöter 

samt,  

 

att i övrigt fastställa reglemente för Länspensionärsrådet i Jönköpings län i 

enlighet med bilaga.  

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Siw Kullberg 

Regiondirektör   Kanslidirektör  
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Reglemente för Länsrådet för 

funktionsnedsättningar  

Länsrådet för funktionsnedsättningar - LFF är ett samverkans- och samrådsorgan för frågor 

inom området funktionshinder mellan handikapporganisationerna och Region Jönköpings län. 

Riktlinjer är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning för att 

tillförsäkra delaktighet och jämlikhet, Barnkonventionen, samt regeringens strategi för 

genomförandet av handikappolitiken. 

LFF ska aktivt verka för att dessa riktlinjer följs och omsätts i praktisk handling samt aktivt 

arbeta för handikappolitik i Region Jönköpings län 

Syfte  
LFF:s syfte är att: 

 utgöra en kontaktkanal mellan handikapporganisationerna och Regionen och vara ett 

forum för överläggningar och information.  

 utgöra ett forum där organisationernas sakkunskap kan förmedlas till Regionens olika 

organ och där huvudmännen kan få en samlad föreställning om funktionsnedsättningar 

och olika gruppers behov.  

Funktion 
LFF:s funktion som samverkans- och samrådsorgan fastlägges med utgångspunkt från nedan 

angivna uppgifter: 

 

 Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter och insatser som är av betydelse ur 

ett funktionshinderperspektiv, följa förändringar och bevaka att nya behov tillgodoses. 

 

 Samla in synpunkter och erfarenheter från organisationer som företräder personer med 

funktionsnedsättningar. 

 Aktualisera önskemål, prioriteringar och motivera resursförstärkning hos 

vederbörande organ. 

 

 Initiera och aktivt verka för informationsinsatser och utbildning till personer med 

funktionsnedsättningar och andra målgrupper. 

 

 Verka för integrering av personer med funktionshinder inom olika 

verksamhetsområden. 

 

 Vara remissinstans i frågor som berör området funktionsnedsättning. 

 LFF handlägger ej enskilda ärenden. 
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Organisation, arbetsformer och sammansättning 

LFF har följande sammansättning: 

Regionstyrelsen förrättar val av två ledamöter från Regionen där ordföranden i rådet utses av 

Regionen och vice ordförande är representant från handikapprörelsen. 

Handikapprörelsen i länet har 11 representanter. Dessa utses efter samråd mellan 

organisationerna att företräda grupperna: hörsel-, syn-, psykisk-, motorisk- och sensorisk samt 

kognitiv- och kommunikativ funktionsnedsättning. Ungdomsorganisation bör vara 

representerad. För varje ordinarie ledamot/representant utses en ersättare. De ledamöter som 

väljs till LFF ska följa gängse valperioder.  

Vid behov kan även företrädare för primärkommunala nämnder och andra myndigheter 

adjungeras.  

De länsorganisationer, som ej är representerade i LFF, har rätt att utse kontaktman för den 

fortlöpande kontakten med LFF. 

Sammanträden  
LFF har fyra sammanträden per år, där man minst en gång årligen anordnar en temakonferens 

till vilken företrädare för samtliga organisationer inom området funktionshinder inbjudes att 

komma med förslag till tema.  

Informationskonferenser kan anordnas då rådet anser att ett större informationsutbyte behövs 

inom ett speciellt område.  

Sekreterare 
Regionens samordnare inom området funktionshinder är ordinarie sekreterare i LFF. 

Vice sekreterare utses av handikapporganisationerna.  

Beredning och arbetsgrupper 
Beredning av frågor till LFF:s sammanträden sker genom LFF:s beredningsgrupp, som består 

av ordförande, vice ordförande samt berörda tjänstemän.  

För beredning av större och/eller mera omfattande frågor tillsätter LFF särskilda arbets- eller 

referensgrupper. Vid behov kan arbetsgruppen kalla särskilda resurspersoner. 

Kallelser och protokoll  
Kallelser till LFF:s sammanträden skickas ut minst fyra veckor i förväg.  

För kännedom ska föredragningslistor och protokoll även sändas till utsedda kontaktmän samt 

länsorganisationernas ordförande.  

LFF:s protokoll anmäls till regionstyrelsen samt delges också de kommunala handikappråden. 
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Ärendegång 
Frågor som ledamot eller annan önskar få behandlade i LFF ska meddelas till sekreteraren 

senast tre veckor före utsatt sammanträdesdag. 
 


