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Reglemente för Länsrådet för
funktionsnedsättningar 2019-2020

Länsrådet för funktionsnedsättningar - LFF är ett samverkans- och samrådsorgan
för frågor inom området funktionshinder mellan funktionshinderorganisationerna
och Region Jönköpings län.
Riktlinjer är FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning för att tillförsäkra delaktighet och jämlikhet,
Barnkonventionen, samt regeringens strategi för genomförandet av
funktionshinderpolitiken.
LFF ska aktivt verka för att dessa riktlinjer följs och omsätts i praktisk handling
samt aktivt arbeta för funktionshinderpolitik i Region Jönköpings län

Syfte

LFF:s syfte är att:
•

Utgöra en kontaktkanal mellan funktionshinderorganisationerna och
regionen och vara ett forum för överläggningar och information.

•

Utgöra ett forum där organisationernas sakkunskap kan förmedlas till
regionens olika organ och där huvudmännen kan få en samlad
föreställning om funktionsnedsättningar och olika gruppers behov.

Funktion

LFF:s funktion som samverkans- och samrådsorgan fastläggs med utgångspunkt
från nedan angivna uppgifter:
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•

Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter och insatser som är av
betydelse ur ett funktionshinderperspektiv, följa förändringar och bevaka
att nya behov tillgodoses.

•

Samla in synpunkter och erfarenheter från organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättningar.

•

Aktualisera önskemål, prioriteringar och motivera resursförstärkning hos
vederbörande organ.
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•

Initiera och aktivt verka för informationsinsatser och utbildning till
personer med funktionsnedsättningar och andra målgrupper.

•

Verka för integrering av personer med funktionshinder inom olika
verksamhetsområden.

•

Rådet ska ges möjlighet att ge synpunkter i beredningen av frågor
som berör funktionshinderområdet, i den mån det är lämpligt och
tidsmässigt möjligt.

•

LFF handlägger inte enskilda ärenden.

Organisation, arbetsformer och sammansättning
LFF har följande sammansättning:

Regionstyrelsen förrättar val av tre ledamöter från Region Jönköpings län där
ordföranden i rådet utses av regionen och vice ordförande är representant från
funktionshinderrörelsen.
Funktionshinderrörelsen i länet har 11 representanter. Dessa utses efter samråd
mellan organisationerna att företräda grupperna med nedsatt syn- och hörsel,
kognitiv förmåga, rörelseförmåga och nedsättning p g a medicinska orsaker.
Ungdomsorganisation bör vara representerad. För varje ordinarie
ledamot/representant utses en ersättare. De ledamöter som väljs till LFF ska följa
gängse valperioder.
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i rådets sammanträden.

Sammanträden

LFF har fyra sammanträden per år där extra sammanträde ska hållas om rådets
ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär detta.

Sekreterare

Tjänsteman från regionledningskontoret är sekreterare i rådet.

Beredning och arbetsgrupper

Beredning av frågor till LFF:s sammanträden sker genom LFF:s beredningsgrupp,
som består av ordförande, vice ordförande samt berörd tjänsteman.

Kallelser och protokoll

Kallelser till LFF:s sammanträden skickas ut minst fyra veckor i förväg.
För kännedom ska föredragningslistor och protokoll även sändas
länsorganisationernas ordförande.
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LFF:s protokoll anmäls till regionstyrelsen samt delges också kommunernas
funktionshinderråd.

Ärendegång

Frågor som ledamot eller annan önskar få behandlade i LFF ska meddelas till
sekreteraren senast två veckor före utsatt sammanträdesdag.
Beslutat av regionstyrelsen 2019-08-12, §160 – att gälla fr o m 2019-09-01
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