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 Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2014-12-11 kl.13:00-16:30 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

 

Närvarande: 

Marianne Andersson, Landstinget, ordförande 

Eva Blomqvist, HRF 

Inga Fingal, HSO 

Mona Joelsson, DHR, ersättare 

Birgitta Mattsson, HSO   

Ulla Stahre-Gustavsson, HSO  

Lars Winborg, HSO ersättare 

Per-Olof Hakeman, inte ordinarie fått kallelse för kännedom 

Ulrika Andersson, inte ordinarie fått kallelse för kännedom 

Maria List-Slotte, Landstinget, sekreterare 

Lovisa von Göes § 38 

Helen Ulvegard § 39 

Christina Jörhall § 40 

Elisabeth Johansson § 40 

§ 35 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

§ 36 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs  

§ 37 Val av justerare 

Inga Fingal utses jämte ordföranden justera dagens protokoll 

§ 38 Översyn av regelverk för hjälpmedel 

Lovisa von Goës, hjälpmedelschef, sammanfattar resultatet av den 

översyn av gällande regelverk för hjälpmedelcentralens ansvarsområde 

som genomförts under 2013-14. Mål och syfte med översynen är att 

uppdatera gällande handbok, att erbjuda ett bra arbetsredskap för 

förskrivaren, handboken ska kunna läsas av invånarna och samordnas 

med 1177.se. Under 2013 anordnades 4 lärandeseminarier för länets 

förskrivare där också representanter från funktionshinderrörelsen 

medverkade.  I samband med kommunalisering av hemsjukvård 
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(KomHem) har ansvaret för flertalet hjälpmedel flyttats från landsting till 

kommun. Landstinget ansvarar fortsatt för  

 ortopedtekniska hjälpmedel 

 syn- och hörselhjälpmedel 

 medicinska behandlingshjälpmedel  

 kommunikationshjälpmedel som kräver logopedens kompetetens. 

Fritt val diskuteras generellt i landet. Fritt val enligt ägarmodellen föreslås 

i detta län för 

 peruker 

 aktivrullstolar för personer med permanent behov 

 trehjuliga cyklar för vuxna 

 vissa barnhjälpmedel (rullstol och sulky) 

 konsumentprodukter inom områdena kognition och 

kommunikation 

Förslag finns hur man kan samordna och förbättra förskrivning av när- 

och fjärrkommunikation, konsumentprodukter, datorer (skrivhjälpmedel) 

och larm. 

Övergripande ansvar och beslut för regelverket har kommun- och 

landstingsstyrelse. Det kommer att finnas en styrgrupp och en 

tjänstemannagrupp. Resurser för förvaltning, publicering och tolkning 

kommer att finnas på Hjälpmedelscentralen. 

§ 39 Regionbildning 2015 

Helen Ulvegard från Regionförbundet informerar om kommande 

regionbildning. Den 1 januari 2015 blir Jönköpings län egen region vilket 

innebär att Landstinget ombildas till en så kallad regionkommun och 

Regionförbundet upphör. En region har samma uppgifter som ett 

landsting men ansvarar dessutom för regionalt tillväxtarbete och 

planering av infrastruktur. Den politiska organisationen består av 

regionfullmäktige; regionstyrelse och tre nämnder; 

 nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Mer information finns på www.lj.se/region2015 

§ 40 TeleQ och Kontaktcenter 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, och Elisabet Johansson, 

informatör, från Informationsavdelningen berättar om pågående arbete 

med TeleQ. Under senaste året har Länsrådet diskuterat kring TeleQ 
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och de svårigheter som personer med funktionsnedsättning upplever i 

samband med kontakt med sjukvårdens telesystem. Under våren 

påbörjades ett förbättringsarbete i samarbete med leverantör av 

systemet. Det förslag som nu ligger framme är: 

 Två knappval 

 Kontakt med vården. Vid detta knappval sätts personen på kö och 

får förslag på uppringning 

 Återbud. Vid detta knappval kan personen lämna återbud och blir 

senare uppringd för ny tid 

Ett tredje knappval diskuteras och kommer i så fall att vara kopplat till 

regionens kontaktcenter. TeleQ kommer även vara kopplad till 

nummerpresentatör.  Samtal som av olika anledningar tappas bort, har 

vården möjlighet ringa upp.   

Efter nyår inrättas Kontaktcenter som ersätter tidigare landstingsväxeln. 

Kontaktcenter ska kunna ge snabba svar på allmänna frågor. 

Kontaktcenter ska även kunna erbjuda anpassad 

kommunikation/information. Christina efterlyser inspel från 

funktionshinderrörelsen; vad ska finnas inom områden som 

kommunikation och information för att erbjuda god service för personer 

med funktionsnedsättningar? Länsrådet beslutar att bjuda in 

informationsavdelningen för fortsatt diskussion i februari. 

§ 41 Share Music  

Share Music Sweden beskriver sig själva som en kulturorganisation som 

skapar innovativ scenkonst. Visionen är att alla människor ska ha 

möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som 

värdefulla och där alla människor ska ha möjligheter att uttrycka sig 

konstnärligt. Verksamhetschef Sophia Alexandersson berättar 

inspirerande om verksamheten som har funnits sedan 2002 i ett lokalt 

men också globalt sammanhang. Share Music är en ideell förening som 

bildades 2003.  

Joakim och assisten Filip berättar om sina erfarenheter att medverka i de 

kurser som föreningen anordnar och betonar att det som utmärker Share 

Music är den proffsighet man som deltagare känner rakt igenom kursen - 

från kursstart till framförande. 

Representanterna i Länsrådet uppmanas att sprida informationen till 

föreningsmedlemmar med förfrågan om det finns intresse för samverkan.  

Mer information finns på www.sharemusic.se 
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§ 42 LFF ärenden 

 Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 

återremiterrades ärendet översyn av gällande regelverk för hjälpmedel 

inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde (LJ2013/919) med 

hänvisning att LFF ska erbjudas yttra sig över den översyn som redan 

gjorts av regelverket. LFF har tagit del av översynen och lämnar sitt 

yttrande till Landstingsstyrelsen 

Skrivelse från SRF har skickats till Länstrafiken och Landstingets Rune 

Backlund och till LFF för kännedom 

Inför ny mandatperiod 2015-2019 har HSO, DHR och HRF utsett 

representanter och Länsrådet lagt förslag på sammanträdesdagar. 

Kontaktuppgifter till representanter och aktuella datum för sammanträde 

publiceras på landstingets hemsida under januari.  

Anmälningsärende: Protokoll från länets KHR finns att läsa under och 

efter sammanträdet. 

§ 43 Information om aktuellt ämne 

Landstingsstyrelsen 

Landstingets budget med flerårsplan togs vid fullmäktige i november. 

Landstinget beslutade samtidigt att genomföra en omorganisation från 

sjukvårdsområde till verksamhetsområde. Verksamhetsområden är 

psykiatri, medicin och opererande verksamheter. Beslut togs även 

avseende taxor och avgifter samt förändringar avseende regelverk för 

färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst med bland annat ny zonindelning. 

Från och med den 2 februari 2015 kan färdtjänstberättigad med giltigt 

tillstånd ta med en medresenär som hjälper till på resan. 

Färdtjänstberättigad betalar ordinarie pris och medföljaren åker fritt på 

biljett som den färdtjänstberättigade får från Länstrafiken. Ny kulturplan 

2015-17. Håkan Jansson blir regionstyrelsens ordförande. 

Mer information finns på www.rjl.se/demokrati/handlingar och protokoll 

HSO 

HSO har en ny hemsida 

HRF 

Har haft länsmöte i Kiruna. Viktiga frågor är hörselvård, tillgänglighet, 

skola och utbildning. Tolkseminarium med anledning av tolkutredningen 

som ännu inte genomförts. Ny utredare tillsatt som förväntas lägga fram 

förslag i maj 
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DHR 

Har haft en temadag om LSS med representanter från Stockholm.  

§ 44 Mötet avslutas 

Representanterna som varit aktiva under denna mandatperiod avtackas 

med en ros och sekreteraren med en blomma för gott utfört arbete under 

fyra år i länsrådet. Mötet avslutas och alla tillönskas en god och fridfull 

jul. 

 

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Marianne Andersson   Inga Fingal 


