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Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2021-02-11  kl. 13:00- 16:00, ajournerats 14:10-14:20 

Plats: Digital plattform zoom 

Närvarande: 

Sibylla Jämting, RJL, ordförande 

Magnus Backstig, FR 

Elisabeth Englund, RJL 

Bengt-Ove Eriksson, RJL ersätt 

Britt Johansson, FR 

Mona Joelsson, DHR, ersätt 

Maria List-Slotte, RJL, 

Annica Nordquist, RJL, ersätt 

Tommy Olausson, FR/HRF 

Anette Pettersson, FR 

Egon Reiver, FR 

Anita Svenningsson, FR/SRF 

Elisabeth Wahlström, RJL 

Lars Winborg, FR 

 

Övriga medverkande 

Anette Nilsson, RJL 

Mikael Kopp, Länstrafiken 

Laura Habib, RJL sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna till det digitala mötet. Kort 

deltagarpresentation genomförs. 

§ 2 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs. 

§ 3 Val av justerare 

Britt Johansson utses att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll  

§ 4 Framtidens sjukvård 
Anette Nilsson presenterar ett bildspel om dokumentet för planen av 
framtidens hälso- och sjukvård.  

 
Vi är i ett skifte från att ge vård till att tillsammans med invånare/patienter 
i samskapande ge stöd för bästa möjliga hälsa. För att hälso-och 
sjukvården och omsorgen ska möta invånarnas behov på ett bättre sätt, 
fortsatt vara av hög kvalitet och effektivt möta den demografiska 
utvecklingen krävs en omställning till nära vård. 
 
Vården ska komma närmare dig och bli enklare så du kan fokusera på 
att leva ditt liv bäst möjligt utifrån vad som är viktigt för dig. 
 
Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och 
kompetensförnyelse. 

 
§ 5  Information om aktuella ämnen från: 
 

Funktionsrätt, Jönköpings län 
Lars Winborg informerar om kommande nätverk för att fånga in 
synpunkter inför införandet av nära vård. Samverkan med 
Hjälpmedelscentralen har påbörjats genom nytt patientråd. Uppstart 
inom kort. AA-projektet ”Nygammal på nätet” hittar under pandemin nya 
arbetsmetoder och riktar sig i nuläge mot mobilanvändandet. 

 
Regionstyrelsen 
Nya ledamöter som ersätter avgående ledamöter.  
  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård, FS 

 Fortsätta utveckla den personcentrerade vården och inkludera 

patientföreningar och brukarråd i arbetet. 

 Utökning av rehabiliteringsresurserna i primärvården  

 Stärkt tvärprofessionellt samarbete mellan vårdcentralerna och 

den kommunala sjukvården 

 Förstärkning av psykosociala team i primärvården 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, ANA 

 Stärka barn och ungas, samt personer med funktionsvariationers, 

möjlighet att ta del av och skapa kultur i Jönköpings län 

 Bygga strukturer för att minska det digitala utanförskapet. 

 
Nämnd för trafik, infrastruktur, miljö, TIM 

 JLT ska utveckla en modell med resekort med personliga zoner 

(dvs zonindelningen ska utgå från avståndet man vill resa snarare 

än förutbestämda geografiska zoner som kan missgynnar dem 

som bor väldigt nära en zongräns) 

 

 Fortsätta projektet med införande av digitala tillstånd  

 En utredning ska göras för att undersöka möjligheten, att 

människor med funktionsvariationer ska kunna använda ett 

motsvarande kort som seniorkortet. 

 

 

 

Allmänt: 

 Coachning och stöd till chefer i arbetet med aktiva åtgärder för lika 

rättigheter och möjligheter.  

 Utöka användningen av universell utformning 

 Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom området 

funktionsnedsättningar och tillgänglighet för vårdpersonal, 

transportpersonal, verksamhetsutvecklare och andra strategiskt 

viktiga funktioner.  

 Samverkan med länets kommuner och föreningsliv inom 

funktionshinderområdet b.la. kring kompetensutveckling och 

tillgängliga miljöer.  

 Arbeta med att förbättra tillgängligheten till lokaler, 

kommunikation, service och tjänster. Textning och 

teckenspråkstolkning av regionfullmäktige 

 

 
 
§ 6 LFF-ärenden 

  
Bemötande i samband med pandemi för personer med 

funktionsnedsättning (Annica Nordqvist och Tommy Olausson) 

Brist i bemötande bland folk med funktionsnedsättning, stark reaktion 

över informationen till funktionsnedsatta som varit bristfällig från 

kollektivtrafiken bland annat.  
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Munskydd i vården ställer till bekymmer för de med 
funktionsnedsättningen hörsel. Brist på kommunikation när munrörelser 
skyms. Medskick i form av en skrivelse görs från LFF till politiken 
angående hänsynen till funktionsnedsattas bemötande och 
kommunikation under pandemin. Maria List Slotte utses som ansvarig 
person att ta fram en lämplig skrivelse. 

 
  
§ 7 Utbildning av chaufförer inom särskild kollektivtrafik (färdtjänst) Mikael 

Kopp, Länstrafiken  
  
 Mikael Kopp informerar om bland annat följande: 
 

o Syftet med utbildningen är att öka säkerheten och tryggheten för 
kunderna 

o Förarna genomgår en utbildningshandbok, som består av tre delar 
varav en del består av teori 

o Antalet förare, 650 stycken 
o Körkortet är giltigt i 5 år, omprov krävs därefter 
o Trafikföretagen är skyldiga att utbilda samtliga anställda 

 
 
 

Laura Habib, sekreterare 

 

 

Justeras  

Sibylla Jämting  Britt Johansson 

   


