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Motion: Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en
aktiv fritid
Diarienummer: RJL2015/1066
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
besluta att


Avslå motionen.

Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist och Eric
Hugander, Miljöpartiet, finns ett beslutsunderlag framtaget till
nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15



Tjänsteskrivelse från 2016-05-30

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen med stöd av Sibylla
Jämting och Elisabeth Töre.
Bertil Nilsson, Lena Skaring Thorsén och Lis Melin med flera
yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att nämnden bifaller Bertil Nilssons med fleras yrkande om
bifall till föreliggande förslag.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot
Socialdemokraternas med fleras yrkande (NEJ).
JA röstar följande 8 ledamöter: Anne Karlsson, Eva Nilsson, Lis
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Melin, Bertil Nilsson, Marianne Andersson, Lena Skaring
Thorsén, Nils-Erik Emme och Helena Stålhammar.
Nej röstar följande 7 ledamöter: Mona Forsberg, Per Svenberg,
Desiré Törnqvist, Eva Eliasson, Sibylla Jämting, Elisabeth Töre
och Marcus Eskdahl.
Nämnden bifaller därmed föreliggande förslag, att avslå
motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Helena Stålhammar

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson

Lis Melin

Elisabeth Töre
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Förvaltningsnamn
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Motion – Hjälpmedelsdepå möjlighet till
en aktiv fritid
Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår Regionfullmäktige besluta att
 avslå motionen

Sammanfattning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist och Eric Hugander, Miljöpartiet,
finns ett beslutsunderlag framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

Information i ärendet
Annica Nordqvist och Eric Hugander, föreslår i motionen Hjälpmedelsdepå en
möjlighet till aktiv fritid att:
 En utredning om förutsättningarna för att bygga upp en hjälpmedelsdepå i
Region Jönköpings län görs.
Enligt nu gällande regelverk ”Hjälpmedel i Jönköpings län” ses hjälpmedel,
tillbehör eller anpassning som endast används för motion, sport och hobby som
eget ansvar och kan därför inte förskrivas.
Det är endast ett fåtal huvudmän (regioner, landsting eller kommuner) i Sverige
som erbjuder denna möjlighet för närvarande. På några ställen i landet finns
motsvarande verksamhet i idrottsrörelsens eller handikapprörelsens regi. Även en
del företag hyr ut utrustning.
De produkter som omnämns i motionen vänder sig i första hand till personer med
fysiska funktionshinder t ex sitski, sitkälke, specialcykel, specialrullstol m fl. I
samband med införande av kommunaliserad hemsjukvård 2013 överfördes
ansvaret för hjälpmedel till personer med rörelsehinder till kommunerna helt.
Hur stort behov som finns av möjligheten att få hyra denna typ av utrustning vet
vi inte. Hjälpmedelscentralen får idag inte många förfrågningar på detta vilket
förmodligen också beror på att det är väl känt att man inte kan få hjälpmedel för
fritidsaktiviteter i vårt län. Nätverket för hjälpmedelschefer gjorde under hösten
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2015 en enkät i ovanstående fråga. 18 landsting/regioner besvarade enkäten. Det
förekommer inte förskrivning eller utlåning av ovanstående hjälpmedel hos någon
för närvarande.
Länsrådet för funktionsnedsättningar behandlade frågan vid sitt möte 151119.
Under diskussionen i gruppen framkom det inte något större behov eller stöd för
ovanstående. En av de synpunkter som framfördes var att den föreslagna insatsen
främst riktar sig till rörelsehindrade men att det finns andra grupper som också
behöver stöd i att utöva sina fritidsaktiviteter.
Regionen ger idag bidrag till handikapprörelsen och till olika idrottsföreningen
varför vi rekommenderar att delar av dessa används till ovanstående.
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