
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-05-06 

 
  

Funktionshinderrådet   
 
Tid och plats 10:00-14:30, distans   
  
Beslutande 
 

Helen Nilsson (S) 
Christer Jonsson (C) §§ 14-19 
Karin Helmersson (C), ersättare för Christer Jonsson (C) §§ 10-13 
Yvonne Hagberg (S) 
Johanna Wyckman (L) 
Mathias Karlsson (L), ersättare för Jimmy Loord (KD) 
Rune Karlsson (Funktionsrätt) ersättare för Christer Andersson 
(Funktionsrätt) 
Sophie Eriksdotter Forsman (Funktionsrätt) 
Arne Hertzberg (Funktionsrätt) 
Lena Jönsson (Funktionsrätt) 
Clearry Ruisla (Funktionsrätt) 
Walter Rydström (Funktionsrätt) 
Anders Engström (SRF) 
Gerd Mahl Nilsson (R) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Peter Vretlund (S)  
Karin Helmersson (C) §§ 14-19 
Krister Ekström (Funktionsrätt) 
Barbro Eldhagen (Funktionsrätt) 
Christina Karlsson (Funktionsrätt) §§ 10-14 
Johan Gliving (SRF) 

Övriga närvarande Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering 
Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare 
Lillemor Brolin Elfström, vårdanalytiker 
Ulrika Cederholm, regionsekreterare 
Pär Eriksson, folkhälsoepidemiolog § 13 
Robert Bennsäter, analytiker § 13 
Felix Brundin, praktikant § 13 
Carolina Lenesdotter, folkhälsoutvecklare § 14 
Moa Brändström, Länsstyrelsen 
Emme-Li Vingare, Linnéuniversitetet §§ 15-19 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer  10-19  

 
  

Ordförande Helen Nilsson (S)  

 
  

Justerare Gerd Mahl Nilsson (R)    
  
  
Sekreterare Ulrika Cederholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 10    

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Funktionshinderrådet godkänner dagordningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-05-06 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 11    

Friluftslivets år 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med 
stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att 
prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten 
om friluftslivets värden och allemansrätten. Detta hoppas 
arrangörerna uppnå genom att arrangera Friluftslivets år 2021. 

Friluftsliv kan betyda många olika saker. Det är en 
naturupplevelse utan krav på prestation. Naturen är viktig då den 
kan bidra till en bättre hälsa men den är också viktigt för att 
minska tillexempel buller, luft och vattenföroreningar och 
utsläpp.  
Personer mer funktionsvariationer är mer sällan ute i naturen. En 
ökad vistelse kan få positiva effekter för individen. Det är flera 
organisationer som arbetar för en större tillgänglighet till 
friluftsområden. Tillgängligheten kan öka genom bland annat 
bättre transporter till områden, toaletter och utformningar utan 
fysiska hinder.  
Projektet luften är fri har som syfte att  

• Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt 
fortsätta  

• Öka medvetenheten om friluftslivets värde  
• Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer  

 
Det baseras på olika teman som att äta ute, lära ute och må bra 
ute. För Region Kalmar län är det Hanna Johansson, 
folkhälsoutvecklare som är kontaktperson för projektet.  
 
--- 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-05-06 

 
 

 

Föredragning av  
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsutveckling 
Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare
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Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 12  Ärendenummer RS 2021/274 

Aktualitetsprövning av Regional utvecklingsstrategi 
Kalmar län (RUS) 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska aktualitetsprövas. I 
och med att det är en aktualitetsprövning kommer dialogen bli 
mer begränsad än vid tidigare revideringar. Strukturen för den 
aktuella RUSen gås igenom.  
En utgångspunkt inför revideringen är att följa upp de indikatorer 
som satts upp. Resultatet från några av dem redovisas så som 
befolkningsförändring, demografisk försörjningskvot, 
förvärvsfrekvens och självskattad hälsa. Vidare finns indikatorer 
inom området god miljö för barn och unga, hållbar 
samhällsplanering och stärkt konkurrenskraft.  
Fokus för aktualiseringen av RUS kommer vara:  

1. Uppföljning av indikatorer. Vad har hänt? 
2. Analys post-corona–vilka konsekvenser, möjligheter och 

nya utmaningar har pandemin fört med sig? 
3. Konkretisering (målformuleringar till de fyra prioriterade 

utvecklingsområdena) Delaktighet, hälsa och 
välbefinnande, God miljö för barn och unga, Hållbar 
samhällsplanering och Stärkt konkurrenskraft  

4. Tydligare koppling till hållbarhetsmålen och Agenda 2030. 
Genomgående i texten. 

Under våren kommer ett antal dialogsamtal att genomföras. 
Dialogerna kommer främst föras inom befintliga nätverk. Planen 
är att beslut om en remissversion ska fattas under hösten som 
därefter skickas ut på remiss. Slutligt beslut väntas fattas under 
2022.  
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--- 
Föredragning av  
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering 
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§ 13  Ärendenummer RS 2021/348 

Kunskapsunderlag för Regionplan – tematiska tillägg 
2021 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Det finns ett samband mellan god hälsa och god ekonomisk 
utveckling. För att kartlägga hur det ser ut i Kalmar län togs ett 
första kunskapsunderlag fram 2019. Till kunskapsunderlaget 2021 
finns åtta tematiska tillägg:  

1. Coronapandemin, regional utveckling och omställning 
2. Svag ställning på arbetsmarknaden 
3. Eget företagande – möjlighet eller nödvändighet? 
4. Geo-mapping och den epidemiologiska geografin  
5. Ekonomiska effekter av hälsofrämjande insatser 
6. BRP+ ett nytt sätt att mäta utveckling 
7. Elevhälsodata 
8. EUs fonder och omställningsbidrag 

Områdena redovisas med särskilt fokus på statistik kring personer 
med funktionsvariationer. 
--- 

Föredragning av  
Pär Eriksson, folkhälsoepidemiolog 

Robert Bennsäter, analytiker  
Felix Brundin, praktikant  
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§ 14    

Hbtq ur ett funktionsvariationspersepktiv 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Arbetet med hbtq-frågar har bland annat sin utgångpunkt i FNs 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det finns 
också med i regeringsformen 1 kap § 2. Kön kan identifieras på 
olika sätt. Att vara utanför en norm påverkar den psykiska hälsan. 
Konsekvenserna av att bryta en norm kan se olika ut beroende på 
var du befinner dig. Fler som identifieras sig som en hbtq-
personer upplever att de bryter med normer.   
En person ska kunna vara den som den är oavsett vad. Personer 
med funktionsvariationer och som identifieras sig som en hbtq-
person kan möta flera utmaningar: 

• Beroende av andra för att kunna uttrycka sin identitet 
• Beroende av andra för att kunna uppsöka forum för att 

träffa likasinnade 
• Krav på den som assisterar att ha kunskap  
• Krav på att den som assisterar inte hindras av egna normer 

och värderingar 
• Fysisk tillgänglighet 
• Dubbelt normbrytande  

RFSL har tagit fram ett stödmaterial som heter Säg stopp! Region 
Kalmar län arbetar med frågan på olika sätt.   
--- 

Föredragning av  
Carolina Lenesdotter, folkhälsoutvecklare
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§ 15    

Organisering och samverkansformer mellan länets 
organisationer för funktionsnedsatta, kommunerna och 
Region Kalmar län 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Det finns olika organisationer i länet som arbetar med frågor 
kopplade till funktionshinderfrågor så som Region Kalmar län 
och länets tolv kommuner. Mellan dessa organisationer finns 
olika samverkansplattformar. En av dessa är länsgemensam 
ledning i samverkan. Inom den samverkan finns det tre 
arbetsgrupper; äldre, missbruk och psykisk hälsa samt barn- och 
unga. 
Region Kalmar län har också ett samverkansforum med 
representanter från brukarorganisationer. Samverkan bygger på 
ett samverkansavtal. Grunden är att få en ökad samverkan mellan 
funktionshinderorganisationerna och Region Kalmar län i frågor 
som rör beslut och utveckling i regionen. Vidare ska samverkan 
bidra till förbättrade levnads- och livsvillkor för personer med 
funktionsnedsättning länet. Det ska också tillföra Region Kalmar 
län ökad kompetens, baserad på erfarenheter och kunskaper från 
organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättningar. Funktionshinderorganisationerna får en 
möjlighet till påverkan och inflytande vid regionens planering och 
utveckling. 
Samverkan och dialog enligt samverkansavtalet mellan 
organisationerna och Region Kalmar län sker på flera olika sätt så 
som:  

• Funktionshinderrådet 
• Fördelningskommittén 
• Ritningsgranskningsgruppen 
• Höstträffar med länets kommuner 
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• Plan- och budgetprocessen 
• Remissinstans för olika frågor 
• Patient- brukarmedverkan 
• Utbildning och stöd 

--- 

Föredragning av  
Lillemor Broling Elfström, vårdanalytiker 
Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare  
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§ 16    

Information från Regionstyrelsen och 
Regionfullmäktige 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 

Christer Jonsson (C) 
Christer Jonsson (C) ger en lägesrapport kring pandemin. 
Smittspridningen i länet är på väg upp igen. I dagsläget är det 
några färre inlagda på sjukhus än tidigare veckor. Arbetet med 
vaccination pågår och länet har en bra vaccinationsgrad.  
--- 

Yvonne Hagberg (S)  
Egenmonitorering kommer bli tillgängligt i högre grad. Till att 
börja med kommer det vända sid till patienter med högt blodtryck 
och till hjärtsviktspatienter. Fler diagnoser kommer att komma.  
--- 
Peter Wretlund (S)  
Kollektivtrafiknämnden har gett trafikdirektören i uppdrag att se 
över närtrafiken. Under hösten ska också ytterligare 
genomlysning göras av länsfärdtjänsten.  
--- 
Karin Helmersson (C)  
Den regionala transportinfrastrukturplanen kommer skicka på 
remiss under hösten. Organisationerna uppmanas att komma in 
med synpunkter i samband med remissen.  
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§ 17    

Information från länets organisationer för 
funktionsnedsatta 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 

Gerd Mahl Nilsson (Reumatikerna) 
Restriktionerna med anledning av pandemin påverkar 
verksamheten och de bokar inte in aktiviteter. Promenader 
genomförs i mindre grupper.  
--- 

Arne Hertzberg (Funktionsrätt) 
De ställer om på olika sätt. De flesta av deras medlemmar önskar 
fysiska möten som inte fungerar i dagsläget. Aktiviteter utomhus 
och börja komma igång lite mer.  
--- 

Anders Enström (Synskadades riksförbund) 
De har skjutit på kongressen i två omgångar och nu förbereder de 
sig på en digital kongress. Det finns förslag på vad de ska arbetar 
för i nästa period. Troligen kommer det bli synskadades 
rättigheter att få jobb. Olika digitala kurser genomförs så som 
skapa loss med hantverk.  
-- 

Johan Gliving (Synskadades riksförbund) 
De får styra om en hel del och arbetar med hur saker ändå kan bli 
effektiva.  
--- 

Clearry Ruisla (Funktionsrätt) 
Funktionshinderrådet i Västervik kommer börja med 
distansutbildningar. Syftet är att de ska sätta sig in i och få bättre 

12Comfact Signature Referensnummer: 1097123



Region Kalmar län 
Datum 
2021-05-06 

 
 

kunskap kring till exempel hjälpmedel och andra frågor som berör 
målgruppen.  

Barbro Eldhagen (Funktionsrätt) 
En ny förening, NSBH Kalmar län, har bildats. Det är en 
paraplyorganisation som fokuserar på frågor kring psykiatrin. 
Den 7 maj genomförs konferensen Visa vägar. 
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§ 18  Ärendenummer RS 2021/477 

Organisationsbidrag 2021 till 
funktionshinderorganisationer 

Beslut 
Funktionshinderrådet föreslår regionala utvecklingsnämnden att 
godkänna redovisat förslag på fördelning av anslag till länets 
funktionshinderorganisationer. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har för år 2021 anslagit 3 047 000 kronor att 
fördela till länets funktionshinderorganisationer. År 2021 har 30 
organisationer skickat in ansökningar som sammanlagt uppgår till 
3 087 700 kronor.  
På grund av rådande coronapandemi har flera organisationer inte 
haft möjlighet att hålla årsmöte, dessa organisationer har fått 
dispens att återkomma med kompletterande handlingar efter att 
årsmöte ägt rum. En nybildad organisation har inkommit med en 
ansökan.  
Fördelningskommittén 
Förslaget har tagit hänsyn till organisationernas ekonomiska 
redovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. 
Hänsyn har även tagits till coronapandemins effekter på ovan 
nämnda faktorer. I förslaget beviljas bidrag med maximalt ca 
50% av organisationens budgeterade kostnader. Förslaget har 
förankrats hos funktionshinderrådets fördelningskommitté. 
Under fördelningskommitténs sammanträde uppgick förslaget på 
fördelning till 2 855 500 kronor av de 3 047 000 kronor att 
fördela. Resterande 191 500 kronor föreslogs sparas till 
eventuella sent inkommande ansökningar. 
Sent inkommen ansökan 
Efter fördelningskommitténs sammanträde har det inkommit en 
försenad ansökan om organisationsbidrag. Sökande organisation 
är Förbundet Sveriges Dövblinda Öst (FSDB Öst) som har sökt 
5 000 kronor, men som föreslås bli beviljade 4 000 kronor. 
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Det uppdaterade förslaget på fördelning uppgår därmed till 
2 859 500 kronor av de 3 047 000 kronor att fördela.  
 
Organisation Ansökan Förslag 
Afasiföreningen 3 500 3 500 
Astma- och Allergiföreningen Kalmar 30 000 30 000 
Autism & Aspergerföreningen Kalmar 20 000 9 000 
Bröstcancerföreningen i Kalmar län 65 000 65 000 
Celiakiföreningen i Kalmar län 12 000 10 000 
DHR Kalmar läns distrikt 60 000 60 000 
Elöverkänsligas förening i Kalmar (FEB) 20 000 15 000 
Förbundet Sveriges Dövblinda Öst 
(FSDB Öst) 

5 000 4 000 

FUB Kalmar län (Förbundet för barn, 
unga och vuxna m. utv.störning) 

250 000 250 000 

Funktionsrätt Kalmar län 1 
005 000 

1 
005 000 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar 
län 

190 000 190 000 

Länsföreningen HjärtLung Kalmar län 15 000 15 000 
Hörselskadades distrikt i Kalmar län 
(HRF Distrikt Kalmar län) 

65 000 65 000 

ILCO Kalmar länsförening (Tarm- uro- 
och stomiförbundet Kalmar länsförening) 

50 000 25 000 

Kalmar läns dövas förening 55 000 40 000 
Kalmar läns epilepsiförening 40 000 35 000 
Njurföreningen i Kalmar län 28 000 25 000 
NSPH 10 000 10 000 
Lymf Kalmar län 70 200 25 000 
Neuro Kalmar län 50 000 50 000 
Parkinsonföreningen i Kalmar län 20 000 20 000 
Personskadeförbundet RTP Kalmar län 39 000 39 000 
Prostatacancerföreningarna i Kalmar län 80 000 12 000 
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RBU Kalmar (Rörelsehindrade barn och 
ungdomar) 

60 000 35 000 

Reumatikerförbundet Kalmar län 310 000 310 000 
RSMH i Kalmar län 100 000 82 000 
Svenska Diabetesförbundet länsförening 
Kalmar län 

25 000 25 000 

Sydöstra mun och- halscancerföreningen 25 000 20 000 
Synskadades Riksförbund i Kalmar 370 000 370 000 
Tandhälsoförbundet i Kalmar län 15 000 15 000 
Summa  3 087 

700 
2 859 
500 

 

Några organisationer har sökt ett utökat bidrag mot föregående år 
för att kunna genomföra olika typer av aktiviteter utanför 
ordinarie verksamhet, exempelvis föreningsarrangemang. Dessa 
organisationer uppmanas att istället söka ett sådant stöd inom 
ramen för de anslag som finns för kursarrangemang, 
föreningsarrangemang, rekreation/lägervistelse eller kursvistelse. 
Fyra organisationer som fick organisationsbidrag 2020 har inte 
inkommit med ansökan om organisationsbidrag för år 2021. De 
organisationer som inte inkommit med en ansökan, men som i 
januari 2021 fick ett förskott utbetalat baserat på hälften av 
föregående års bidrag, föreslås få behålla redan utbetalt förskott. 
Dessa organisationer är följande: 
 
Organisation Förskott januari 

2021 
Attention 6 000 
PIO Småland 2 500 
Mag- och tarmföreningen i Kalmar län 
(RMT) 

17 500 

Strokeföreningen i Kalmar län 3 000 
 
--- 

Inför sammanträdet har följande förslag till beslut redovisats: 
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”Funktionshinderrådet föreslår regionala utvecklingsnämnden att 
godkänna redovisat förslag på fördelning av anslag till länets 
funktionshinderorganisationer.” 
 

Överläggning 
Gerd Mahl Nilsson (Reumatikerna) föreslår att redovisat förslag 
till beslut ska bifallas.  
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att 
Funktionshinderrådet beslutar i enlighet med Gerd Mahl Nilssons 
förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2020 
2. Minnesanteckningar från fördelningskommitténs 

sammanträde avseende fördelning av Region Kalmar läns 
anslag till funktionshinderorganisationer 

 
Protokollsutdrag till: Regionala utvecklingsnämnden 
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§ 19    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar följande anmälningsärenden till 
protokollet: 

 Skrivelse och svar från och till 
Synskadades Riksförbund Kalmar län 
angående resande mellan Västervik och 
Östergötland som synskadad  

RS 2021/293  

 
 Skrivelse och svar om förskrivningsrätt för 

tekniska hjälpmedlet GO-BOX  

 
RS 2021/295 
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