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Närvarande: 

Ordinarie       Ersättare 
Jon Hammarin-Heinpalu, RJL, ordf     Mona Joelsson, DHR   
Britt Johansson, FR      Bengt-Ove Eriksson RJL 
Tommy Olausson FR        
Maria List-Slotte, RJL,  
Laura Habib RJL, Sek    
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Lars Winborg, FR 
Pernilla Sturesson, FR 
Rebecka Carlsson, FR 
Egon Reiver, FR 
Elisabeth Wahlström RJL 
Elisabeth Englund RJL 
Anita Svenningsson, FR/SRF  
 
 

Övriga medverkande 
Emma Falk, enhetschef audionommottagningen  
Johan Steirud 
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§ 10 Mötet öppnas 

§ 11 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande 
tillägg under punkten övrigt: 

- Återkoppling kring skrivelse om säkerhet kring 
färdtjänstbussars ramplutning. 

- Neuroforskning. 

§ 12 Val av justerare  
Mona Joelsson utses att tillsammans med ordförande 
justera protokollet.   

§ 13 Budget 2023 
Ordföranden presenterar följande aktuella punkter i 
budgeten för 2023: 

- Tydligt uppföljningsansvar  
- Skarpare skrivningar  
- Samarbete med regionfastigheter  
- Kommunikation  
- Upphandling enligt tillgänglighetsperspektiv 
- Anställbarhet för medarbetare med 

funktionsnedsättning 
- Framtidens hälso- och sjukvård 
- Förändringarna i budgeten 
- I nuvarande budget nämns ordet 

funktionsnedsättning 20 gånger och 15 stycken text. 

 Anette Pettersson önskar påtala vikten av ökade 
budgetinsatser till en livslång rehabilitering. 

 Länsrådet kommer att lämna förslag till budget genom ett 
skriftligt underlag, till regionstyrelsen. 

§ 14 Audionommottagningen i Region Jönköpings län 
Emma Falk, enhetschef, presenterar verksamheten och 
besvarar frågor från länsrådet gällande: 

- Drop- in verksamhet som gått över till 
bokningsverksamhet, 

- 250 kronor/besök 
- Om man inte använder sig av 1177 kan man ringa till ett 

direktnummer eller besöka mottagningen.  
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- Patienter önskar bokade besök. 
- Inkomna synpunkter har lett till ett pågående 

försöksprojekt, som ett förbättringsarbete. 
 
Länsrådet skickar med synpunkter och medskick till 
verksamheten. 

§ 15 Information om aktuella ämnen  

• Funktionsrätt Jönköpings län 
- Träff med Länsstyrelsen 
- Kontakt med regionbiblioteken 
- Hjälpmedelsrådet 
- Ny valperiod LFF 
 

• Regionstyrelsen 
- Tekniskt investeringsärende för länets sjukhus 
- SOS avtal 
- Delägarskap Jönköping airport 
- Parkeringsavgifter förhöjda på sjukhusen 
- Beslut om regional transportplan 
- Barn och ungdomspsykiatrin utökade lokaler 
 

• Nämnd för Folkhälsa och sjukvård (FS) 
- Årsrapport patientnämnden 
- Långa väntetider till barn och ungdomspsykiatrin 
- Remissvar samsjuklighet 
 

• Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
(ANA)  
- Trästrategi för Småland 
- Kulturplanen 
 

• Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM)  
- Järnvägsbygge mellan Tenhult- Byarum 
- Regional transportplan 
- Flyktingar från Ukraina reser kostnadsfritt med 

kollektivtrafiken 

§ 16  Övrigt 
Anette Pettersson återkopplar till länsrådet kring svar på 
skrivelsen till JLT om säkerheten gällande ramper i 
kollektivtrafiken. 
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 Anette Pettersson uppmanar länsrådet att stödja 
Neuroforskningen genom att delta i Neuropromenaden 
mellan den 6 maj till 6 juni 2022. 

  Nästa sammanträde planeras ske fysiskt. 

 

 

Ordföranden    Justerare  
Jon Heinpalu-Hammarin    Mona Joelsson 

 

 

Sekreterare 
Laura Habib 


	Protokoll  Länsrådet för funktionsnedsättningar

