SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-05
Funktionshinderrådet

Tid och plats

10:00-14.30, Vandraren, Regionhuset, Kalmar

Beslutande

Helen Nilsson (S)
Christer Jonsson (C), närvarar på distans
Yvonne Hagberg (S), närvarar på distans
Johanna Wyckman (L) §§ 1-5, närvarar på distans
Mathias Karlsson (L) §§ 6-9 ersättare för Johanna Wyckman (L),
närvarar på distans
Jimmy Loord (KD), närvarar på distans
Christer Andersson (FR), § 1, närvarar på distans
Barbro Eldhagen (FR), ersättare för Christer Andersson (FR) § 2-9,
närvarar på distans
Sophie Eriksdotter Forsman (FR), närvarar på distans
Arne Hertzberg (FR), närvarar på distans
Lena Jönsson (FR), närvarar på distans
Clearry Ruisla (FR), närvarar på distans
Walter Rydström (FR), närvarar på distans
Anders Engström (SRF), närvarar på distans
Gerd Mahl Nilsson (R), närvarar på distans

Ej tjänstgörande
ersättare

Peter Vretlund (S), närvarar på distans
Karin Helmersson (C) §§ 1-5, närvarar på distans
Helene Carlsson (V), närvarar på distans
Mathias Karlsson (L) §§ 1-5, närvarar på distans
Krister Ekström (FR) § 1, närvarar på distans
Barbro Eldhagen (FR) §1, närvarar på distans
Kerstin Johansson (FR), närvarar på distans
Christina Karlsson (FR), närvarar på distans
Therese Brandstedt (R), närvarar på distans

Övriga närvarande

Marie Tigeryd, folkhälsosamordnare, Region Kalmar län
Lillemor Elfström Broling, vårdanalytiker, Region Kalmar län
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering, Region Kalmar
län
Ulrika Cederholm, regionsekreterare, Region Kalmar län
Emme-Lie Vingare, Linnéuniversitetet
Ritva Gough, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA) § 1
Mårten Jansson, utvecklingsledare på Nationell samverkan för psykisk
hälsa (NSPH) §1
Johanna Schelin, hållbarhetschef, Region Kalmar län § 3
Conny Carlsson, basenhetschef, Kalmar länstrafik § 4
Camilla Håkansson, basenhetschef Projekt- och företagsstöd, Region
Kalmar län, § 5
Louise Palmgren, handläggare, Region Kalmar län, § 5

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

1-9

Ordförande

Helen Nilsson (S)
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Justerare

Gerd Mahl Nilsson (R) Christer Andersson
(FR), § 1

Sekreterare

Ulrika Cederholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-05
Funktionshinderrådet

§1
Hur skapar vi ett brukarinflytande som ingen vill vara
utan?
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Funktionshinderrådet har framför önskemål om få en föreläsning av
Mårten Jansson, utvecklingsledare på Nationell samverkan för
psykisk hälsa (NSPH). Därför har han bjudits in till dagens
sammanträde.
Föreläsningen tar sin utgångspunkt i vad brukarinflytande är. Frågor
som tas upp är bland annat:


Vem tjänar vad på brukarinflytande?



Nivåer för brukarinflytande och hur dessa kan samverka.

Målet med en bra brukardialog är att den ska ske till och från alla
nivåer och leda till en vinna - vinna situation. Ett verktyg att använda
sig av är BUUUU-hjulet. Det står för behov, uppdrag, utbud,
utförande, utfall. De olika delarna i hjulet gås igenom samt hur
brukare bäst kan involveras i arbetet. För att stärka arbetet kan det
genomföras brukarrevisioner.
Föredragningen avslutas med att ge exempel på hur handlingsplaner
och styrdokument kan granskas utifrån ett brukarperspektiv.
---

Föredragning av
Mårten Jansson, utvecklingsledare på Nationell samverkan för
psykisk hälsa (NSPH)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-05
Funktionshinderrådet

§2
Godkännande av dagordning
Beslut
Funktionshinderrådet godkänner dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-05
Funktionshinderrådet

§3
Verksamhetsplan för hållbarhet
Beslut
Funktionshinderrådet noterar information till protokollet.
Bakgrund
Inom region Kalmar län har en arbetsgrupp arbetar fram en
verksamhetsplan för hållbarhet.
I verksamhetsplanen för hållbarhet finns hur Region Kalmar län bidrar
till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Målen och aktiviteterna som ingår i verksamhetsplan för hållbarhet
gås igenom ur ett regionalt och internt perspektiv. Målen är:


Främja hälsa



Varje barns bästa



Jämlikt och jämställt



Hållbar produktion och konsumtion



Minska klimatpåverkan och fossilberoende



Hållbar byggnation och stadsbildning

Inom området jämlikt och jämställt har det kommit till många mål
kopplade till funktionshinderrådets område. Funktionshinderfrågorna
återfinns också inom hållbar byggnation och stadsbidrag.
--Föredragning av
Johanna Schelin, hållbarhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-05
Funktionshinderrådet

§4
Nya försäljningskanaler av biljetter till kollektivtrafiken
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Kalmar länstrafik har i många år arbetat med ett nytt biljett- och
betalsystem. Infasningen av nya försäljningskanaler pågår.
Funktionerna av följande gås igenom:


Mobil kundapp



Nytt resekort



Mitt konto



Biljettautomater



Försäljning ombord på alla fordon



Kundcenter och återförsäljare

Det finns olika sätt att kunna köpa biljetter på bussar och tåg även om
man inte har app eller mitt konto. Detta sker bland annat på
kundcenter, återförsäljare, biljettautomat eller via kundtjänsten. I
dagsläget är det ett problem att köpa biljetter direkt på buss på grund
av stängda framdörrar med anledning av pandemin.
Funktionalitet av ”mitt konto” gås igenom, liksom vilka olika typer av
biljetter det finns att köpa.
--Föredragning av
Conny Carlsson, basenhetschef, Kalmar länstrafik
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-05
Funktionshinderrådet

§5
Förslag på nya riktlinjer för organisationsstöd
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionala utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att se över
samtliga organisationsstöd. Idag presenteras ett förslag för
synpunkter. Bakgrunden till detta är bland annat att alla bidrag till
organisationer nu är samlade till en förvaltning. Stöden är uppbygga
på olika sätt. Tanken är nu att förenkla och ge en ökad tydlighet och
transparens.
Förslaget till organisationsbidraget gås igenom. Det finns också ett
verksamhetsbidrag är kan ge stöd till aktiviteter utanför ordinarie
verksamhet. Även förslag till ändringar i detta redovisas. Framöver är
det tänkt att ansökan sker digital, tydligare former för uppföljning samt
en fördjupad dialog. De nya riktlinjerna ska utvärderas och
återrapporteras till regionala utvecklingsnämnden under 2023.
Rådet ställer sig positiva till förslaget till nya riktlinjer. Det finns
möjlighet att komma in med synpunkter. Under våren kommer
regionala utvecklingsnämnden att fatta beslut om riktlinjer.
--Föredragning av
Camilla Håkansson, basenhetschef Projekt- och företagsstöd och
Louise Palmgren, handläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-05
Funktionshinderrådet

§6
Information från Regionstyrelsen och
Regionfullmäktige
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Yvonne Hagberg (S)
Det har genomförts en patientenkät i primärvården. Nämnas kan
bland annat gällande emotionellt stöd, delaktighet i egen vård och
upplevelsen av att blivit respekterad visade resultaten att Kalmar län
fått de bästa resultaten i Sverige. Även när det gäller helhetsintrycket
var Kalmar län bäst i Sverige med 86% som var nöjda. Ett
förbättringsområde som identifierats är kontinuitet.
--Christer Jonsson (C)
I dagsläget ses en ökande smittspridning av covid-19 och ökande
antal av personer är i behov av sjukhusvård. Arbetet med vaccinering
pågår. I veckan som kommer ska 77-79 åringar få brev om
vaccinering. Det finns möjlighet att för de som så behöver det att få
ledsagning till vaccinationsplatsen.
Hälso- och sjukvårdsbarometern har presenterats. Region Kalmar län
placerar sig i toppen i många frågor. Några frågor som mätts är
förtroende för vården och tillgängligheten till vård. En utmaning att
arbeta vidare med är digitala lösningar.
--Peter Vretlund (S)
Beslut kommer fattas gällande Trafikförsörjningsprogrammet på
kommande styrelse och fullmäktige. En nyhet är att en
hållplatshandbok ska skapas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-05
Funktionshinderrådet

§7
Information från länets organisationer för
funktionsnedsatta
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Arne Hertzberg, Funktionsrätt
Det känns bra med de nya riktlinjerna för organisationsstöd. De
hoppas att läger och liknande snart kan komma igång igen.
--Gerd Mahl Nilsson, Reumatikerna
Det är ett stort arbete med att få till föreningens årsmöte via post. I
verksamhetsplanen för året finns bland annat promenader och
gymnastik med.
--Anders Engström, Synskadades riksförbund
Deras kongress kommer genomföras digitalt. Ett nytt hjälpmedel har
tagits för som kan tala upp text från de vanligaste kanalerna. Det
finns ett önskemål om att denna ska kunna ingå i syncentralens
utbud.
Ordförande uppmanar Anders Engström att skicka in en skrivelse om
hjälpmedel till Region Kalmar län.
--Clearry Ruisla, Funktionsrätt
Den 17 mars genomförs den digitala konferensen Allergilyftet. De
kommer genomföra ett digitalt årsmöte.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-05
Funktionshinderrådet

§8

Ärendenummer RS 2019/294

Svar - Tillgängligheten för personer med
elöverkänslighet inom Region Kalmar läns lokaler,
Funktionshinderrådet
Beslut
Funktionshinderrådet noterar anmälningsärendet till protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-05
Funktionshinderrådet

§9
Övriga frågor
Beslut
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Region Kalmar län planerar ett presidiemöte tillsammans med
kommunerna. Förhoppningsvis kan det genomföras under hösten.
Medlemmarna i rådet uppmanas komma in med önskemål att ta upp
den dagen.
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:

Ulrika Cederholm

TITEL, ORGANISATION:

sekreterare, Region Kalmar län

IDENTIFIKATIONSTYP:

SMS (+46706448362)

IDENTIFIKATIONS-ID:

5816f3cc30b0451e864430a1dda9bfee

DATUM & TID:

2021-03-22 08:39:53 +01:00

NAMN:

Gerd Mahl Nilsson

TITEL, ORGANISATION:

justerare, Reumatikerna

IDENTIFIKATIONSTYP:

SMS (+46706047821)

IDENTIFIKATIONS-ID:

a648eb5a108544eca767e1a6ca68a3d7

DATUM & TID:

2021-03-22 13:52:18 +01:00

NAMN:

Christer Andersson

TITEL, ORGANISATION:

justerare, Funktionsrätt

IDENTIFIKATIONSTYP:

SMS (+46739530021)

IDENTIFIKATIONS-ID:

197547823a2a46a4b0869922959c24ad

DATUM & TID:

2021-03-25 16:28:47 +01:00
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NAMN:

Helen Nilsson

TITEL, ORGANISATION:

ordförande, Region Kalmar län

IDENTIFIKATIONSTYP:

SMS (+46703414673)

IDENTIFIKATIONS-ID:

e715b8889d654be6b237d070a699011f
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2021-04-05 20:00:14 +02:00
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