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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-03
Funktionshinderrådet
Tid och plats
Beslutande

10:00-13.50, Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar/Distansmöte
Helen Nilsson (S), ordförande
Yvonne Hagberg (S)
Johanna Wyckman (L)
Karin Helmersson (C), ersättare för Christer Jonsson (C), deltar på distans
Jimmy Loord (KD), deltar på distans
Christer Andersson (Funktionsrätt), deltar på distans
Sophie Eriksdotter Forsman (Funktionsrätt), deltar på distans
Arne Hertzberg (Funktionsrätt), deltar på distans
Clearry Ruisla (Funktionsrätt), deltar på distans
Walter Rydström (Funktionsrätt), deltar på distans
Anders Engström (SRF), deltar på distans
Gerd Mahl Nilsson (R), deltar på distans

Övriga närvarande

Barbro Eldhagen (Funktionsrätt), ersättare, deltar på distans
Christina Karlsson (Funktionsrätt), ersättare
Ritva Gough (Nka), adjungerad, deltar på distans
Magnus Garp, basenhetschef Samhällsplanering och tillväxt
Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare
Chris Landergren, folkhälsochef
Lillemor Elfström Broling, vårdanalytiker, deltar på distans
Johanna Schelin, hållbarhetschef, § 28
Johan Jarl, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

26–34

Ordförande

Helen Nilsson

Justerare

Christer Andersson

Sekreterare

Johan Jarl
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-03
Funktionshinderrådet

§ 26
Godkännande av dagordning
Beslut
Funktionshinderrådet godkänner dagordningen med de föreslagna
ändringarna.
Förslag
Följande ärenden föreslås utgå och tas upp kommande möte:
-

Nya försäljningskanaler av biljetter till kollektivtrafiken.

-

Regionens arbete med tillgänglighet på webben.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-03
Funktionshinderrådet

§ 27
Information om remiss av Digital agenda Kalmar län
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Den digitala agendan för Kalmar län är ett av flera handlingsprogram under
länets regionala utvecklingsstrategi – Klimat att växa i och visar på de
prioriterade mål och insatser som i samverkan hjälper länets aktörer att på
bästa sätt dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
Handlingsprogrammet är uppdelat i fem olika temaområden där en
temaområdesansvarig, tillsammans med arbetsgrupp eller dialogpartners, har
drivit arbetet inom respektive område. Synpunkter på mål och insatser har
sedan inhämtats från olika referensgrupper. De fem temaområdena är:
1. Kompetens
2. Näringsliv
3. E-hälsa
4. Infrastruktur
5. Kommunal e-utveckling
De olika målen inom respektive temaområde gås igenom. Under hösten
kommer den digital agendan skickas på remiss. Slutligt beslut förväntas tas
våren 2021.
--Föredragande

Magnus Garp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-03
Funktionshinderrådet

§ 28
Verksamhetsplan hållbarhet 2021–2023
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Information om arbetet med Verksamhetsplan hållbarhet för perioden 2021–
2023 redovisas.
Verksamhetsplan hållbarhet ska beskriva hur Region Kalmar län ska arbete
med hållbar utveckling utifrån fokusområdena miljö, folkhälsa, jämlikhet,
jämställdhet och barnrätt. Planen utgår från sex övergripande målområden
med ett antal aktiviteter för att stödja arbetet. Områdena är:


Främja hälsa



Varje barns bästa



Jämlikt och jämställt



Hållbar produktion och konsumtion



Minska klimatpåverkan och fossilberoende



Hållbar byggnation och stadsbildning

Även funktionshinderfrågor kommer att arbetas in i planen.
En arbetsgrupp arbetar nu med framtagande av en plan för den kommande
perioden. Planen ska vara färdigställd den 4 januari 2021.
--Föredragande

Johanna Schelin, hållbarhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-03
Funktionshinderrådet

§ 29
Vårdförlopp suicidprevention
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Sedan 2016 pågår ett regionalt arbete med målsättningen att halvera antalet
suicid till år 2025. Pilotprojektet vårdförlopp suicidprevention är en del i
detta. Arbetet ska leda till en mer sammanhållen vårdkedja med säkrare
vårdövergångar men också bättre möjligheter att upptäcka och arbeta
förebyggande med suicidnära patienter.
--Föredragande

Lillemor Elfström Broling, vårdanalytiker
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Datum

2020-11-03
Funktionshinderrådet

§ 30
Folkhälsa - vad gör Region Kalmar län
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Hälsa är både en förutsättning för och ett resultat av andra villkor och
möjligheter, som utbildning, arbete och levnadsvanor. Det är väl
dokumenterat att det finns ett samband mellan hälsa, sjukdomsrisk och
livslängd samt inkomster, utbildningsnivå och levnadsvanor.
Region Kalmar läns folkhälsoarbete utgår från de åtta nationella
folkhälsopolitiska målen:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Information redovisas om regionens aktiviteter inom respektive mål. För
2020 arbetar regionen särskilt inom följande fokusområden:
-

Bra bemötande och delaktighet

-

Främja hälsa

-

Digital omställning

-

Utveckling av nära vård

--Föredragande

Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare
Chris Landergren, folkhälsochef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-03
Funktionshinderrådet

§ 31
Information från Regionstyrelsen och
Regionfullmäktige
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Yvonne Hagberg (S) informerar om läget när det gäller Covid-19-pandemin
och sjukvården. För närvarande fördubblas ungefär antalet smittade varje
vecka och ett antal personer vårdas på Länssjukhuset i Kalmar. Det bedöms
att de flesta smittade lokaliseras genom smittspårning, men risken är stor för
allmän smittspridning i samhället inom kort. Det är mycket viktigt att följa
råden om distansering och även att hålla nere sina sociala kontakter.
Regionen har god beredskap med läkemedel, utrustning och en etablerad
organisation från våren. Det är för närvarande hårt tryck på hälsocentralerna
med anledning av provtagningen av smitta. Det är mindre tryck på
antikroppstesten, eftersom få har antikroppar i länet. Vid sidan av
provtagningen påbörjas nu även vaccination mot årets säsongsinfluensa.
Karin Helmersson (C) informerar om förslaget till Regionplan för 2021–
2023. Diskussion pågår för hur regionfullmäktige där regionplanen fastställs
ska kunna genomföras enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-03
Funktionshinderrådet

§ 32
Information från länets organisationer för
funktionsnedsatta
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Funktionshinderorganisationerna informerar om aktuellt från sina
verksamheter:
-

Christer Andersson från Funktionsrätt kommenterar förslaget till
regionplan för 2021–2023. Han är positiv till förslaget, men lyfter
fram oppositionspartiernas yrkande om införande av länsfärdtjänst
för funktionshindrade. Han anser även att en specifik
funktionshinderpolitisk plan ska återinföras för att underlätta
uppföljning inom området och fylla en pedagogisk funktion.

-

Gerd Mahl från Reumatikerna informerar att föreningen under
pandemin försökt hålla igång sina medlemmar med promenader och
enklare aktiviteter för att motverka ensamhet. Hon tycker inte att
specifik funktionhinderpolitisk plan ska återinföras, utan föredrar att
arbetet ingår brett i den samlade verksamheten.

-

Anders Engström från Synskadades riksförbund informerar att
föreningen påbörjat en andra rundringning till sina medlemmar för att
motverka isolering. De genomför enklare medlemsaktiviteter
utomhus under pandemin, som vandringar.

-

Clearry Ruisla från Funktionsrätt informerar om Astma- och
allergiförbundets verksamhet under pandemin. Föreningens
studiecirklar har påverkats, men har ersatts av andra aktiviteter som
gymnastik och skogspromenader.

-

Christer Ekström från Funktionsrätt informerar att varmbassängen på
Länssjukhuset i Kalmar är öppen igen. Christina Karlsson från
Funktionsrätt och Gerd Mahl från Reumatikerna lyfter att det är
komplicerat att bassängerna i norra länet inte är öppna. De tar även
upp riskerna med att bassängen i Kalmar är öppen under pandemin
och vill att detta följs upp.

-

Barbro Eldhagen från Funktionsrätt informerar om Psykiatriveckan.
Arbete pågår för att bilda en avdelning av Nationell samling för
psykisk hälsa i Kalmar län. Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare,
informerar att Mårten Jansson från NSPH bjudits in till ett
kommande möte.
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Datum

2020-11-03
Funktionshinderrådet

§ 33
Punkter inför kommande sammanträden
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande Helen Nilsson (S) går igenom punkter till kommande
sammanträden:
-

En länsträff med kommunernas funktionhinderråd genomförs årligen.
Årets träff har skjutits upp, men eventuellt kan ett kortare digitalt
möte genomföras under våren 2021. Ordförande ber föreningarna
inkomma med förslag till föreläsningar och frågor.

-

Region Kalmar läns biblioteksutvecklare kan bjudas in för
information om arbetet med digitalt deltagande.

-

Fördjupad information om läget när psykisk ohälsa i Kalmar länet.

-

Punkterna Nya försäljningskanaler av biljetter till kollektivtrafiken
och Regionens arbete med tillgänglighet på webben som utgick från
dagens möte tas upp på nästa möte.

-

Ordförande ber organisationerna att skicka in frågor till Kalmar
länstrafik och Försäkringskassan några veckor innan nästa möte. Om
inga frågor finns kommer de inte medverka.

Christer Andersson, Funktionsrätt, lyfter fråga om att de sammantagna
avgifterna i region och kommun för många enskilda blivit så höga att de
blivit ett hinder att söka vård eller hämta ut sin medicin eller hjälpmedel
samt att skillnaderna mellan olika kommuner blivit för stora.
Yvonne Hagberg (S) kommenterar att regionens möjligheter att påverka de
sammantagna avgifterna begränsas av att kommunerna har stor
självständighet när det gäller avgifter. Eftersom kommunernas
förutsättningar är väldigt olika blir även variation i avgifternas storlek.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-03
Funktionshinderrådet

§ 34
Anmälningsärenden
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till funktionshinderrådet för information:
-

Svar på skrivelse - Önskemål om fler TV-kanaler vid Region Kalmar
läns dialysenheter, RS 2019/295.

-

Svar på skrivelse - Synpunkter och kommentarer på omorganisation
av funktionshinderfrågorna inom Region Kalmar län, Funktionsrätt
Kalmar län, Reumatikerdistriktet, RS 2020/672.

-

Skrivelse och svar - Låt inte Region Kalmar drabbas av bassängtorka,
Reumatikerförbundet, RS 2020/978.

-

Svar på skrivelse - Yttre utrop bussar, RS 2020/1016.

-

Skrivelse om fortsatt dialog rörande elsanerade rum på sjukhusen,
Elöverkänsligas förening i Kalmar län, RS 2019/294.
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Identifikationstyp

SMS (+46722231672)

Identifikations-id
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Namn

Christer Andersson

Datum & Tid

2020-12-12 13:53:12 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46739530021)

Identifikations-id
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Namn

Helen Nilsson

Datum & Tid

2020-12-17 08:16:17 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46703414673)
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