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Protokoll 

 

Länsrådet för funktionsnedsättningar  

Tid: 2022-09-29 Kl. 13:00- 15:40 

Plats: Regionens hus, sal C 

 

Närvarande: 

Ordinarie       Ersättare 
      
Jon Hammarin-Heinpalu, Ordf. (MP)     Bengt-Ove Eriksson (V) 
Elisabeth Wahlström (M)     Mona Joelsson, DHR 
Rebecka Carlsson, FR      Johan Steierud, FR 
Britt Johansson, FR 
Tommy Olausson, HRF 
Emma Åverling, FR 
Egon Reiver, FR 
Anita Svenningsson, FR/SRF 
 

Övriga medverkande 

Maria List-Slotte, RJL utredare  

Laura Habib, RJL sekreterare 

Karl-Henrik Forsman, RJL psykiatriska kliniken 
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§ 11 Mötet öppnas 

§ 12 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med en 

fråga under punkten övrigt. 

§ 13 Val av justerare  

Rebecka Carlsson utses att tillsammans med ordförande 

justera protokollet.   

§ 14 Rehabilitering inom psykiatri slutenvård 

Kalle Forsman Psykiatriska kliniken, informerar och besvarar 

frågor från rådet gällande: 

 Antalet enheter, vårdplatser och medarbetare. 

 Psykiatriska akutenheten (mottagning dygnet runt 

året runt, ECT behandling, krisstöds nätverk, 

vårdjour och anhörigstöd). 

 Avdelning E- fokus på avgiftning från droger. 

 Avdelning H och F- allmän psykiatri, heldygnsvård. 

 Slutenvården. 

 Peer Support. 

 Innergård, gym och arbetsterapi. 

 

§ 15            LFF ärenden: 

 Skrivelse angående tillgänglighet – DHR 

 

Diskussion kring inkommen skrivelse från DHR, (enligt 

bilaga 1) förs bland rådet. 

 

Rådet önskar lämna följande funderingar till politiken: 

Vem har uppföljningsansvar kring tillgängligheten i 

regionens verksamheter? Vem sätter standarden?  

 

 Hörsel-teknik med ambulerande verksamhet – DHR 

 

Tillgängligheten av tekniskt hörselinstrument brister vid 

Höglandssjukhuset i Eksjö. 

 

 Ny mandatperiod. Representanter från 

funktionshinderrörelsen. Hur många? Målgrupper?  
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Vad säger reglementet för LFF? 

En genomgång av reglementet görs. 

§ 16 Information om aktuella ämnen  

 Funktionsrätt Jönköpings län 

Projekt kring digital teknik för äldre funktionsnedsatta. 

Mullsjö, Jönköping, Eksjö och Värnamo. 50 årsfirande i 

lokalerna. 

 

 Regionstyrelsen 

- Återremitterat investeringsärende.  

- Policy 

 

 Nämnd för Folkhälsa och sjukvård (FS) 

- Ambulansfrågan 

 

 Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

(ANA)  

- Regionala kulturplanen och biblioteksplanen. 

 

 Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM)  

- Regionala transportplanen 

- Tågplanen 

§ 17  Övrigt 

 

 Maria List Slotte och nämndsekreteraren informerar rådet 

om följande besvarade remiss: 

2022/1272 - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 

tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med 

dövblindhet SOU 2022:11.  

Rådet önskar få handlingarna till mailen. 

 Johan Steierud ställer följande fråga: 

Varför har en upphandling inom klimatvården utförts utan 

funktionsrätts kännedom kring frågan? 

 

Ordföranden föreslår att kalla på klimatvården till en 

föredragning vid LFFs kommande sammanträde. Rådet 

godtar förslaget.  
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Ordföranden    Justerare  

Jon Hammarin-Heinpalu    Rebecka Carlsson 

 

 

Sekreterare 

Laura Habib 


