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Sammanträdesdatu
m 
2021-09-02 

 
  

Funktionshinderrådet 
  

 
Tid och plats 10:00-15:30, distans   
  
Beslutande 
 

Helen Nilsson (S) 
Christer Jonsson (C)  
Yvonne Hagberg (S) 
Johanna Wyckman (L), §§ 23-29 
Mathias Karlsson (L), ersättare för Johanna Wyckman (L), 
§§ 20-22 
Jimmy Loord (KD) 
Barbro Eldhagen (Funktionsrätt) ersättare för Christer 
Andersson (Funktionsrätt) 
Sophie Eriksdotter Forsman (Funktionsrätt) 
Krister Ekström (Funktionsrätt) ersättare för Arne Hertzberg 
(Funktionsrätt) 
Lena Jönsson (Funktionsrätt) 
Kerstin Johansson (Funktionsrätt) ersättare för Clearry 
Ruisla (Funktionsrätt) §§ 20-21 
Clearry Ruisla (Funktionsrätt) §§ 22-29  
Walter Rydström (Funktionsrätt) 
Anders Engström (SRF) 
Gerd Mahl Nilsson (R) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Karin Helmersson (C) §§ 26-29 
Johan Gliving (SRF) 

Tjänstepersoner Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering 
Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare 
Lillemor Brolin Elfström, vårdanalytiker 
Ulrika Cederholm, regionsekreterare 
Karin Ekebjär, samordnare besöksnäring § 21 
Per Markus Jönsson, Naturskyddsenheten, samordnare 
friluftsliv och LONA, länsstyrelsen § 26 
Per Birkerud, kommunikatör § 27 
Kim Örnfjäder, kommunikatör § 27 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 20-29  

 
  

Ordförande Helen Nilsson (S)  

 
  

Justerare Gerd Mahl 
Nilsson (R) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 20    

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Funktionshinderrådet godkänner föredragningslistan.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 21  Ärendenummer RS 2021/669RS 2021/669 

Remiss - Regional strategi för besöksnäringen 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Karin Ekebjär, samordnare för besöksnäringen presenterar fakta 
om Kalmar läns besöksnäring.  
Den regionala besöksnäringsstrategin ska revideras. Det kommer 
att bli en tioårig strategi med nedbrytning till treåriga regionala 
handlingsplaner. Strategin kommer ha en tydlig koppling till den 
nationella besöksnäringsstrategin och kommunala 
turismstrategier.  
Besöksnäringsstrategin ska skapa samsyn hos besöksnäring, dess 
främjare och andra berörda aktörer runt omvärldsförändringar, 
strategiska vägval, möjligheter och hot framöver. Den ska samla 
besöksnäring och dess främjare runt en gemensam inriktning för 
framtiden. Vidare ska den ge stöd i beslutsfattandet och det 
dagliga arbetet på den regionala nivån som ska leda arbetet 
framåt. Under arbetets gång har megatrender och 
besöksnäringstrender identifierats. Grunderna för 
besöksnäringsstrategins uppbyggnad och innehåll gås igenom. 
Visionen är att Kalmar län 2030 ska vara en året-runt-destination.  
Under hösten 2021 förväntas en remiss skickas ut. Slutligt beslut 
förväntas tas i början av 2022.  
--- 

Föredragning av  

Karin Ekebjär, samordnare besöksnäring  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 22  Ärendenummer RS 2020/1085 

Remiss - Regional transportplan 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Arbetet med att ta fram en regional och en nationell transportplan 
sker löpande i fyraårscykler. Trafikverket har fått i uppdrag att ta 
fram ett förslag till en ny trafikslagsövergripande nationell 
transportplan 2022-2033. De ska ge ett förslag på åtgärder utifrån 
de prioriteringar som regeringen lämnat i 
infrastrukturpropositionen och ett direktiv. Regionerna har getts 
möjlighet att ta fram länsplaner för regional 
transportinfrastruktur.  
Den preliminära medelstilldelningen för Länstransportplan 
Kalmar län 2022-2033 är 1068 mkr (931 mkr 2018-2029). Det ger 
89 mkr per år. 
Processen med framtagandet har haft tre utgångspunkter: 

 Genomförbarhet, planeringsmognad 
 Handlingsprogram transportinfrastruktur 2020-2025 
 Lagt kort ligger 

Åtgärdslista, det vill säga namngivningen av objekt i den 
regionala transportplanen för 2022-2033 i Kalmar län presenteras. 
En särskild genomgång görs för cykelvägar då det föreslås flera 
större förändringar, samt fördelning av vad tilldelningen läggs på. 
Arbete pågår också med flera olika åtgärdsvalsstudier.  
Nästa steg i processen är att beslut om remiss av den regionala 
transportplanen förväntas fattas av regionstyrelsen den 8 
september. Den kommer vara ute på remiss under hösten och 
regionfullmäktige kommer fatta beslut under våren 2022.  
--- 
Föredragning av  
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 23    

Nära vård 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Omställningen till Nära vård innebär en reform för hälso- och 
sjukvården med primärvården som nav. Omställningen har många 
budskap. 
De två stora budskapen är 

 Primärvården inkluderat kommunens hälso- och sjukvård 
samt 

 Förhållningssättet (en fokusförflyttning), så som från 
organisation till person och från passiv mottagare till aktiv 
medskapare 

En bok med temat Nära vård är framtagen till Sveriges kommuner 
och regioners Ledarskapsprogram för Nära vård. Boken kommer 
skickas till ledamöterna i rådet.  
I höst kommer 1800 personer från hela Sverige att delta i 
Ledarskapsprogrammet. 64 av dessa är från Region Kalmar län 
därav av 4 brukarmedverkan, 9 förtroendevalda och 51 från 
ledningstab och sjukvårdande förvaltningar. Utöver detta kommer 
215 tjänstepersoner från länets kommuner att delta. 
--- 
Föredragning av  
Lillemor Elfström Broling, vårdanalytiker 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 24    

Information från länets organisationer för 
funktionsnedsatta 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Gerd Mahl Nilsson (Reumatikerna) 
De har åter startar verksamhet med föreningsmöten. Nästa helg 
kommer de genomföra en konferens för samtliga förningar i länet. 
De planerar också för en föreläsning till hösten. 
--- 

Barbro Eldhagen (Funktionsrätt) 
NSBH Kalmar län kommer ha ett utbyte med motsvarande 
förening i Blekinge.  
--- 

Anders Engström (Synskadades riksförbund) 
Verksamhet har åter startat upp. De planerar en må-bra kurs då 
bland annat dietist ska medverka. De har genomfört sin kongress 
digitalt. Den 15 oktober ska föreningen uppmärksamma vita 
käppens dag, med flera olika aktiviteter på flera platser i länet.   
--- 

Johan Gliving (Synskadades riksförbund) 
Johan är ny ordförande i Kalmarföreningen.  
--- 

Krister Ekström (Funktionsrätt) 
Krister framför att de fått signaler de senaste dagarna att det varit 
onormalt långa väntetider på färdtjänst.  
Ordförande svarar att detta är en fråga som tas med till Kalmar 
länstrafik nästa gång.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 25    

Information från Regionstyrelsen och 
Regionfullmäktige 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 

Yvonne Hagberg (S) 
Vid nästa regionstyrelse kommer ett beslut fattas om ett yttrande 
över betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa 
(SOU 2021:6).  
Vecka 38 är sista veckan på för vaccinationscentralerna. Just nu 
vaccinerar de dos 2. Därefter kommer hälsocentraler ta över 
vaccinationen. Det har också på flera platser funnits möjlighet till 
dropin-vaccination. Det pågår diskussioner om en tredje spruta 
och Region Kalmar län förbereder sig på det.  
--- 

Christer Jonsson (C) 
Christer går igenom aktuell vaccinationsstatistik. Det finns en 
avgörande skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade när det 
gäller vilka som behöver sjukhusvård. Sommaren på sjukhusen 
och också varit lugn när det gäller covid-vård.  
Nu pågår ett arbete med att så fort som möjligt gå igenom 
väntelistor och ta igen uppskjuten vård.  
Vid nästa regionstyrelse kommer frågan om ett nytt biljettsystem 
inom länstrafiken hanteras.  
--- 

Jimmy Loord (KD) 
En motion ökat stöd till anhörigvårdare kommer tas upp på 
kommande regionfullmäktige.  
--- 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-09-02 

 
 

Gerd Mahl Nilsson från Reumatikerna frågar hur det går med 
träning i varmvatten och beslut om bassängerna. 
Christer Jonsson (C) svarar att inga nya beslut är fattade. Christer 
kommer ta med frågan gällande de stängningar av bassänger som 
finns av pandemi-skäl.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 26    

Friluftslivets år, medverkan från länsstyrelsen 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Friluftslivets år 2021 är en nationell satsning. Syftet är att få fler 
människor att prova på friluftsliv och att långsiktigt få dem att 
fortsätta. Det syftar också till att öka medvetenheten om 
friluftslivets värde och att öka samarbetet mellan friluftslivets 
aktörer. Varje månad har haft ett tema. Temat för september är 
gilla friluftslivet.   
Vad friluftslivspolitik innebär gås igenom. Tillgänglig natur för 
alla kan delas upp i:  

 Grund för friluftslivsarbetet 
 Fysisk tillgänglighet 
 Informations- och kunskapsbaserad tillgänglighet 

Via länsstyrelsen kan kommuner och föreningar söka bidrag för 
naturvård och friluftsliv genom LONA-bidrag.  
Länsstyrelsen har planer på en workshop under hösten för att 
diskutera friluftslivet vidare.  
--- 

Föredragning av  
Per Markus Jönsson, samordnare Länsstyrelsen i Kalmar län 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 27    

Regionens arbete med tillgänglighetsdirektivet, digitala 
tjänster på 1177 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Kim Örnfjäder, kommunikatör informerar om hur Region Kalmar 
län arbetar med tillgänglighetsdirektivet på regionens 
webbplatser. Grunder är att utforma webbplatser, appar och 
dokument som sprids via dessa så att de är möjliga att uppfatta, 
hanterbara, begripliga och robusta. Ett arbete pågår med att göra 
webbplatserna ännu bättre.  
Per Birkerud, kommunikatör redogör för arbetet med vårdguiden 
1177. Grunden är att den ska vara tillgänglig för alla och att 
språket ska vara enkelt, tydligt och lätt att förstå. Finns det 
synpunkter på tillgängligheten får dessa gärna rapporteras in.  
--- 

Föredragning av  
Per Birkerud, kommunikatör och Kim Örnfjäder, kommunikatör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 28  Ärendenummer RS 2021/468 

Sammanträdesdatum 

Beslut 
Funktionshinderrådet flyttar sammanträdet den 3 november till 
den 12 november 2021.  
Funktionshinderrådet fastställer sammanträdesdatum för 2022 till 
24 februari, 5 maj, 1 september och 2 november.  

Bakgrund 
På grund av förhinder finns önskemål om att flytta rådets 
sammanträde den 3 november till den 12 november 2021.  
Regionstyrelsen har delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott 
att rekommendera respektive instans att besluta om sina 
sammanträdesdatum med redovisat förslag som inriktning. 
Förslagen på mötesdatum 2022 för funktionshinderrådet är 
följande: 
24 februari 
5 maj 
1 september  
2 november 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2021 
 

12Comfact Signature Referensnummer: 1175363



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 29    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar följande anmälningsärende till 
protokollet: 
Skrivelse om förskrivningsrätt för tekniska 
hjälpmedlet GO-BOX, Synskadades 
riksförbund Kalmar län 
 

RS 2021/295 

Covid-19:s konsekvenser för personer med 
insatser enligt LSS, slutrapport från 
Socialstyrelsen 

RS 2021/14 

 

13Comfact Signature Referensnummer: 1175363



SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: Ulrika Cederholm
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706448362)
IDENTIFIKATIONS-ID: 809e080f890547db984808b900b2faa5
DATUM & TID: 2021-09-15 09:43:21 +02:00

NAMN: Gerd Mahl Nilsson
TITEL, ORGANISATION: justerare, Reumatikerna
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706047821)
IDENTIFIKATIONS-ID: 603eadaaae884fa882a84db0bb5b3c5f
DATUM & TID: 2021-09-18 11:20:28 +02:00

NAMN: Helen Nilsson
TITEL, ORGANISATION: ordförande, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703414673)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4bd153295d1141108212efd9d74ef3aa
DATUM & TID: 2021-09-20 15:55:36 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-09-20 15:55:41 +02:00
Ref: 1175363
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1175363

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Protokoll förstasida
	Beslut FHR 2021-09-02
Godkännande av dagordning
	Beslut FHR 2021-09-02
Remiss - Regional strategi för besöksnäringen
	Beslut FHR 2021-09-02
Remiss - Regional transportplan
	Beslut FHR 2021-09-02
Nära vård 
	Beslut FHR 2021-09-02
Information från länets organisationer för funktionsnedsatta
	Beslut FHR 2021-09-02
Information från Regionstyrelsen och Regionfullmäktige
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut FHR 2021-09-02
Friluftslivets år, medverkan från länsstyrelsen
	Beslut FHR 2021-09-02
Regionens arbete med tillgänglighetsdirektivet, digitala tjänster på 1177
	Beslut FHR 2021-09-02
Sammanträdesdatum
	Beslut FHR 2021-09-02
Anmälningsärenden
	Signatursida

		2021-09-20T13:55:43+0000
	Comfact AB




