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Protokoll 

 

Länsrådet för funktionsnedsättningar  

Tid: 2021-04-29 Kl. 13:00- 16:00 

Plats: Digital plattform, Zoom 

 

Närvarande: 

Ordinarie   Ersättare 

Sibylla Jämting, RJL, ordf  Mona Joelsson, DHR 

Elisabeth Englund, RJL  Annica Nordqvist, RJL 

Britt Johansson, FR  Bengt-Ove Eriksson, RJL 

Tommy Olausson FR   

Maria List-Slotte, RJL,  

Laura Habib RJL, Sek    

Anette Pettersson, FR   

Anita Svenningsson, FR/SRF   

Lars Winborg, FR  

 

Övriga medverkande 

 Giovanni Rojas, Länsstyrelsen 

 Johan Lindh, Länstrafiken 

 Sven-Åke Svensson, sektionschef kommunikation RJL 
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§ 8 Mötet öppnas 

 § 9 Fastställande av dagordning 

  Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

 § 10 Val av justerare  

Tommy Olausson utses att tillsammans med ordförande 

justera protokollet.   

§ 11 1177 – vårdguiden 

Sven Åke Svensson, från kommunikationsavdelningen 

informerar och besvarar frågor från rådet gällande: 

 Patientkommunikation och information via 1177 

vårdguiden.  

 1177 vårdguiden finns via olika kanaler som på 

telefon, webben, appen, sociala medier, Youtube och 

invånartidningen.  

 Fakta, råd, instruktioner, regler och rättigheter. 

Granskat och kvalitetssäkrat innehåll från experter, 

både nationellt och regionalt.  

 500 000 besök per månad från Jönköpings län. 

 E-tjänster på 1177; journalen, provsvar klinisk kemi, 

läkemedel, remiss, vaccinationer och diagnos 

 Nationell plattform med stöd- och 

behandlingsprogram 

 Digitala vårdmöten; bra liv nära, 

ungdomsmottagningen online och samordnad 

vårdplanering via video. 

 Statistik över medborgarnas användning av internet 

 Nationellt tillgänglighetsarbete 

 E-tjänsterna och tillgänglighet 

   

§ 12 Länsstyrelsens uppdrag kopplat till funktionshinder 

Giovanni Rojas integrationsutvecklare på länsstyrelsen, 

informerar och besvarar frågor från rådet gällande: 

 Länsstyrelserna ska i samarbete med Myndigheten för 

delaktighet, och i samråd med Sveriges Kommuner och 

Regioner, 2021–2023 stödja regioner och kommuner att 
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genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och 

planer i enlighet med målet för funktionshinderspolitiken 

(Prop: 2016/17:188) och inriktningen för genomförandet 

av densamma. 

 Funktionsrätt, 

– Principen om universell utformning 

– Befintliga brister i tillgängligheten 

– Individuella stöd och lösningar för individens 

självständighet 

– Att förebygga och motverka diskriminering  

 

§ 13 Information om aktuella ämnen  

 Funktionsrätt Jönköpings län 

En del tillgänglighetsuppdrag, både privata företag och  

kommuner i regionen. Planering av nära vård och 

patientkontrakt 

 Regionstyrelsen 

Tecken och talspråkstolkning under regionfullmäktiges 

senaste sammanträde. 

 Nämnd för Folkhälsa och sjukvård (FS) 

Budgetarbete, Covid-19, vaccination och 

sommarbemanning.  

 Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

(ANA) 

Budgetarbete och utvecklingsarbete 

 Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM)  

Nytt betal och biljettsystem, regionalt 

trafikförsörjningsprogram. 

§ 14 LFF-ärenden 

 Förslag till budget 2022 sammanställs enligt 

utskickat förslag från hösten 2020, med följande tillägg: 

– Resurser till vårdcentralen för rehabilitering, habilitering 

och covid-19 drabbade 

 

 

 Skrivelse angående bemötande under pandemin, läses 

upp av sekreteraren och informerar om skrivelsens 

handläggningsstatus, 
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§ 15 Kollektivtrafik äldre och funktionsnedsatta- 

diskriminering, skrivelse från SRF 

Johan Lindh, Länstrafiken, informerar och besvarar frågor 

från rådet gällande skrivelsen från funktionsrätt avseende 

det nya biljettsystemet.  

 Biljettsystemet en ny betalningsmetod 

 Biljettåterförsäljning vid olika ställen 

LFF lämnar följande notering: 

Uppföljning om cirka sex månader av synpunkterna på nya 

biljett- och betalsystemet. 

  

§ 16  Övrigt 

Sibylla Jämting (MP) informerar om att hon avgår som 

regionråd och att en efterträdare kommer att tillsättas inom 

snar framtid. 

  Kommande LFF möte sker 2 september 2021. 

 

 

 

 

 

Ordföranden    Justerare  

Sibylla Jämting    Tommy Olausson 

 

Sekreterare 

Laura Habib 


