Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2016-06-07 kl.13:00-16:00
Plats:
Regionens hus, Jönköping, sal A
Närvarande:
Mattias Ingeson, RJL, ordförande
Eva Blomquist, HRF
Eva Eliasson, RJL
Therese Fornstål, HSO
Hanna Forsén, HSO
Mona Joelsson, DHR
Kristina Johansson, HSO
Egon Reiver, HSO
Hans Stam, HSO
Anita Svenningsson, HSO
Robert Svensson, HSO
Julia Lindwall, SRF
Maria List-Slotte, RJL, sekreterare
Ulf Grahnat, Habiliteringscentrum §22
Karolina Glifford, Tolkcentralen §23

§ 19

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 20

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs

§ 21

Val av justerare
Hans Stam utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 22

Habiliteringscentrums strategier för att förverkliga handikappreformens
intentioner från 1994
Ulf Grahnat, verksamhetschef på Habiliteringscentrum återkopplar från
konferens för tjänstemän och politiker inom området Habilitering som
hålls årligen. 2015 hölls konferensen i Jönköping med temat strategier
för att förverkliga handikappreformens intentioner från 1994.
Konferensen mynnade ut i en avsiktsförklaring som enligt deltagarna på
konferensen, ska vara utgångspunkt i landstingens och regionernas
arbete med syfte att nå målen i handikappreformen. Vid årets konferens i
Karlskrona följdes avsiktförklaringen upp med utbyte av flera goda
exempel. Avsiktförklaringen berör sex huvudområden; personcentrerad
vård, tillgänglighet, normmedvetenhet, jämlik hälsa, samverkan och

forskning & utveckling. För den som är intresserad finns den tillgänglig
på Internet.
§ 23

Återkoppling på Regionens yttrande över departementspromemorian Ds
2016:7, Tolktjänst för vardagstolkning
Karolina Glifford, chef på Tolkcentralen, informerar om bakgrunden till
det lagförslag som Socialdepartementet skickat ut på remiss för yttrande
bland annat till Region Jönköpings län. Tolktjänst har under flera år varit
föremål för utredning, senast 2011. Syftet med den lagändring som nu
föreslås är, att lyfta ut tolktjänst ur Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för
att bli en egen lagstiftning. I Regionens yttrande föreslås bland annat att
begreppet vardagstolkning och tolk i arbetslivet behöver förtydligas.
Vid nästa sammanträde är Susanne Monie Magnusson, jurist i Region
Jönköpings län, inbjuden för att beskriva hur ett remissförfarande
hanteras i Regionens organisation.

§ 24

Rapport om aktuella ämnen från
Regionstyrelsen
Budgetarbete pågår, beslut fattas i november. Malin Wengholm är ny
ordförande i Regionstyrelsen och efterträder Håkan Jansson. En av de
stora frågorna som diskuteras är bildandet av storregion. När och med
vilka regioner? Aktuella årtal är 2019 eller 2023 och aktuella regioner är
Östergötland, Jönköping och Kalmar. Majoriteten i regionen förespråkar
att processen med att utreda förutsättningar ska fortsätta.
HSO
Tidigare har HSO informerat om planerad satsning för att förbättra
vården för personer med kroniska sjukdomar (patientcentrering på
vårdcentral). Uppstart sker vecka 23. HSO flaggar för kommande
föreläsning den 6 oktober om sexuell hälsa och funktionshinder. På
SRFs kansli har ombudsman tillsatts på 50% som ska stötta
lokalföreningarna i länet. SRFs riksomfattande kampanj till hösten går
under namnet ”Gata för alla – Visa käppvett” och riktar sig till
allmänheten.
HRF
HRF har valt ny förbundsordförande, Mattias Lundgren
DHR
Vid höstens sammanträde planeras att diskutera lokalföreningars arbete
– vad gör man i de lokala föreningarna och vad behöver göras? Vad kan
lyftas i LFF?

§ 25

LFF ärenden
Återkoppling på skrivelse till länets KHR
Efter förra sammanträdet skickades skrivelse till länets KHR med
frågeställningar hur de kommunala råden beaktar ungdomars medverkan

och hur KHR och LFF kan samverka och/eller sprida information i syfte
att nå ungdomar. Mona återkopplar från Eksjö KHR där frågorna varit
uppe i rådet men också att det saknas ett angivet svarsdatum. Två svar
har skickats in, Gnosjö och Vetlanda. LFF beslutar att återuppta ärendet
under hösten.
Diskussion om begrepp
KHR Jönköping har skickat ut en skrivelse som belyser begreppet
”brukare” ur olika perspektiv. Med denna som utgångspunkt diskuteras
begrepp som funktionshinder, funktionsnedsättning, funktionsvariation
och brukare.
Sammanfattning: Begrepp och språkbruk följer samhällsutvecklingen.
Begrepp kan ha olika innebörd beroende på kontexten, till exempel
”brukare” som kan vara lämpligt i ett sammanhang men begreppet
”användare” bättre i ett annat. Funktionsvariant kan vara lämpligt rent
generellt men mindre lämpligt om den ska användas för påtryckning. Det
finns all anledning att återkommande ha liknande diskussioner om
språkbruk.
§ 26

Avslutning
Ordförande tackar för bra dialog och önskar alla en trevlig sommar.
Nästa sammanträde planeras den 8 september

Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Mattias Ingeson

Hans Stam

