
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-11-12 

 
  

Funktionshinderrådet   
 
Tid och plats 10:00-14:30, Utflykten i regionhuset, Kalmar samt distans 

 
Beslutande 
 

Helen Nilsson (S), ordförande §§ 30-36 
Christer Jonsson (C) 
Yvonne Hagberg (S) §§ 30-39 
Johanna Wyckman (L) 
Maria Petersson (SD), ersättare för Anni Nielsen (SD) 
Sophie Eriksdotter Forsman (Funktionsrätt) 
Lena Ljungberg Eriksdotter (Funktionsrätt) 
Clearry Ruisla (Funktionsrätt)  
Walter Rydström (Funktionsrätt)  
Anders Engström (SRF) 
Barbro Eldhagen (Funktionsrätt), ersättare för Arne Hertzberg (Funktionsrätt) 
Krister Ekström (Funktionsrätt), ersättare för Christer Andersson (Funktionsrätt) 
Therese Brandstedt (Reumatikerförbundet), ersättare för Gerd Mahl Nilsson 
(Reumatikerförbundet) 
 

Ej tjänstgörande ersättare  Peter Wretlund (S) §§ 30-39 
Mathias Karlsson (L) 
Jonas Lövgren (M) 

Övriga närvarande  Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering 
Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare  
Lillemor Elfström Broling, vårdanalytiker  
Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare  
Sabina Basic, basenhetschef KLT § 34 
Conny Karlsson, basenhetschef KLT § 34 
Leni Lagerqvist, sjukvårdsstrateg § 36 
Carl-Gustaf Åberg, utredare KLT § 37 
Anna Karlsson, digital coach § 39 
Emma Lee, strateg digital utveckling § 39 
Moa Brändström, Länsstyrelsen Kalmar Län  
Ritva Gough, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA) 
Agnes Savetun, regionsekreterare 
Moa Rosholm, regionsekreterare   

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 30-43  

 
  

Ordförande Helen Nilsson (S)  

 
  

Justerare Krister Ekström 
(Funktionsrätt) 

  

  
Sekreterare Agnes Savetun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-12 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 30    

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Funktionshinderrådet godkänner dagordningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-12 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 31    

Val av ordförande 

Beslut 
Funktionshinderrådet beslutar att utse Johanna Wyckman (L) till 
mötesordförande efter kl 13.00 då ordinarie ordförande Helen Nilsson (S) 
avviker.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-12 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 32    

Val av justerare 

Beslut 
Funktionshinderrådet beslutar att utse Krister Ekström att tillsammans med 
ordförande justera mötets protokoll.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-12 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 33    

Våld i nära relationer 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare, informerar om Region Kalmar läns 
arbete kring våld i nära relation.   
Våld är ett folkhälsoproblem. Statistik från Försäkringskassan visar att de 
handlägger omkring 11 000 fall årligen som rör sjukskrivning relaterad till 
misshandel och olaga hot mot kvinnor.   
Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor och barn. Beräkningar från 
nationellt centrum för kvinnofrid visar att var fjärde kvinna någon gång 
under sitt liv kommer att utsättas för våld.  
Funktionsnedsättning och våld innebär dubbel utsatthet. För den som är 
beroende av andra för att klara sin vardag kan risken att bli utsatt för våld 
finnas med i nästan varje situation som vardagen innehåller. Studier visar att 
det bland funktionsnedsatta kvinnor finns en högre andel våldsutsatta än 
kvinnor i övrig. Barn med funktionsnedsättning löper också större risk att 
utsättas för våld.  
Maria Lindqvist redogör för några av de utbildningsinsatser som genomförs 
för att förebygga våld i nära relationer. Bland annat bedriver Länsstyrelsen 
Kalmar Län ett långsiktigt arbete i att utbilda alla länets kommuner i ”En 
kommun fri från våld”.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-12 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 34    

Aktuellt från Kalmar länstrafik - Särskilda 
persontransporter samt biljett- och betalsystem 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Sabina Basic, basenhetschef, informerar om det pågående arbetet med att 
förkorta och förebygga långa kötider för bokning av färdtjänst. Det 
genomförs kartläggningar av kundbehov samt granskning av interna 
processer och resurser.  
Conny Karlsson, basenhetschef, informerar om arbetet med ett nytt 
biljettsystem. Dagens samverkan inom Lynx med Region Halland, Region 
Jönköpings län och Region Kronoberg ersätts av en ny samverkan för 
Skånetrafikens biljettsystem. Den nya samverkan kommer att ske 
tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge och Region Östergötland. 
Nuvarande biljettsamverkan i södra Sverige består och följer nationell 
standard. 
Conny Karlsson redogör för bakgrunden kring det nya biljettsystemet. Av 
undersökningar framgår att det nya systemet kommer att vara bättre vad 
gäller både funktion och kostnad. Den nya biljettsamverkan ger Region 
Kalmar län en ökad gemensam investeringskraft per satsad krona i ett system 
som har ambitioner om smarta framtidslösningar.  
Utöver det nya biljettsystemet pågår ett utredningsarbete av en ny 
zonstruktur. Målsättningen med zonutredningen är säkerställa intäkter, 
attrahera fler till att resa kollektivt samt bidra till ett ökat resande. 
Zonstrukturen behöver också vara mer rättvist mot kund utifrån identifierade 
problem, klagomål och erfarenheter. Zonerna behöver dessutom anpassas till 
Skånetrafikens biljettsystem. 
Conny Karlsson informerar om att hjärtstartare numera finns i samtliga 
bussar som kör på uppdrag åt Kalmar länstrafik. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-12 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 35    

Information från länets organisationer för 
funktionsnedsatta 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 

Therese Brandstedt (Reumatikerförbundet)  
En skrivelse gällande rehabiliteringsbassängen har skickats till samtliga 
regionråd och kommuner. Therese belyser vikten av träning i 
rehabiliteringsbassäng för reumatiker.   

Clearry Ruisla (Funktionsrätt)  
Pollenövervakning i Sverige, ett viktigt hjälpmedel vid arrangemang för till 
exempel resor.  

Anders Engström (Synskadades riksförbund) 
Anders informerar om en digital kongress samt Vita käppens dag den 15 
oktober som båda har genomförts med ett lyckat resultat. På Vita käppens 
dag bjöds politiker in för en vandring genom Kalmar centrum med fokus på 
tillgänglighet. Tillgänglighetsvandringen arrangerades av SRF Kalmar-
Torsås. 

Krister Ekström (Funktionsrätt) 
Det förs en dialog med Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge angående att 
utveckla ett samarbete tillsammans med funktionshinderrörelser i länen. 
Förslag har lyfts om att anordna utbildningsdagar i syfte att dela med sig av 
tips, inspiration och vägledning.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-12 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 36    

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  

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

 
Leni Lagerqvist, sjukvårdsstrateg, informerar om aktuella uppdrag och 
utredningar inom omställningen till Nära vård: 

• Lättare psykisk ohälsa i primärvård  

• Nationellt primärvårduppdrag  

• Utredning om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i 
framtidens hälso- och sjukvård  

• Ny funktionshindersstrategi  

• Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga  

• Samsjuklighetsutredningen  

• Tillgänglighetsdelegationen  

• Äldreomsorgslag  

• Ny socialtjänstlag  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-12 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 37    

Aktuellt från Kalmar länstrafik - Nya tågfordon 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Carl-Gustaf Åberg, utredare, informerar om de nya tågfordonen. Region 
Kalmar län köper nya tåg för nuvarande Kustpilen- och Krösatågstrafiken. 
Upphandlingen har gjorts av AB Transitio och var ett samarbete mellan 
regionerna i Blekinge, Skåne, Kronoberg, Halland och Kalmar. 
Krösatågsregionerna borgar för tågen och kommer att hyra dem av AB 
Transitio. 
Inredningen i tågen är anpassad för arbets- och vardagsresor med restider 
över två timmar. Flexytor finns med fällbara stolar samt möjlighet att ta med 
större bagage och cyklar. Tågfordonen har ytor som är anpassade för 
resenärer med funktionsvariationer. Det finns även toaletter med anpassning 
för resenärer med funktionsnedsättning. Tåget är utrustade med hörslinga, 
interaktiva informationsdisplayer samt insteg i plattformsnivå. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-12 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 38    

Remissversion av Regional utvecklingsstrategi (RUS) 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.   

Bakgrund 
Anna Solberg, basenhetschef hållbar samhällsplanering, redogör för det 
pågående aktualiseringsarbetet med den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS). Aktualiseringen har inneburit en uppföljning av indikatorer, en 
utvärdering av pandemins konsekvenser, möjligheter och utmaningar samt 
en konkretisering av de fyra prioriterade utvecklingsområdena 

• delaktighet, hälsa och välbefinnande  

• god miljö för barn och unga 

• hållbar samhällsplanering 

• stärkt konkurrenskraft  
I aktualiseringsarbetet har en tydligare koppling till hållbarhetsmålen och 
Agenda 2030 gjorts, samt ett förtydligande över hur olika 
strategier/handlingsplaner och program förhåller sig till varandra och 
RUSen. 
En remissversion är klar och beslut om utskick planeras att tas i regionala 
utvecklingsnämnden den 24 november 2021 och i regionstyrelsen den 14 
december 2021.  
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Datum 
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§ 39   

Insatser för att minska det digitala utanförskapet 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Emma Lee, strateg digital utveckling, informerar om projektet Digital coach 
som bedrivs av Region Kalmar län och är en del i en större digital 
omställning.  
Målet är att genom en ökad digital delaktighet skapa mer jämlika möjligheter 
att utveckla samhällsservice och näringsliv i regionen. Projektet riktar sig 
främst mot målgrupperna äldre, personer med funktionsvariationer och 
utlandsfödda.   
Anna Karlsson, digital coach, redogör för några av de aktiviteter som 
genomförts och planeras inom projektet.  
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§ 40   

Hälsan spelar roll 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare, informerar om kursen Hälsan Spelar 
roll. Kursen har fokus på hälsa och vänder sig till personer inom LSS-
verksamhet. Forskning visar att det är vanligt att personer med 
funktionsnedsättning har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt, trots att det 
många gånger inte skulle behöva vara så. Kursmaterialet består av 37 
lektioner och kursledare är personal i daglig verksamhet och gruppbostad 
som har fått gå en särskild utbildning.  
Följande framgångsfaktorer presenteras:  

• Samverkan mellan region, kommun och universitet för en bättre hälsa 
inom LSS 

• Programmet engagerar LSS-personal och deltagare – de lär 
tillsammans 

• Kompetensutveckling även hos personalen 
• Kursen pågår i en känd miljö och aktiviteter görs i närområdet  
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Datum 
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Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 41    

Information från regionstyrelsen och regionfullmäktige 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Yvonne Hagberg (S) informerar om att budget och regionplan för 2022 
kommer behandlas på regionfullmäktiges sammanträde den 17-18 november.  
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Datum 
2021-11-12 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 42    

Summering av presidieträff för länets 
funktionshinderråd 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare, redogör för mötet med kommunernas 
presidium. Presidierna i samtliga länets kommuner fick möjlighet att delta på 
en konferensdag. Programmet för konferensen bestod bland annat av 
universell utformning och tillgänglighet, information från regionens 
samhällsplanerare samt Nära vård. 
Vidare diskuterar Funktionshinderrådet strukturen för presidieträffarna och 
förslag på roterande ordförandeskap för kommunerna tas upp. Marie 
Tigerryd hanterar frågan vidare.  
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Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 43    

Övrigt 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Det finns ett önskemål från funktionhinderorganisationerna om att återuppta 
de förmöten som tidigare genomförts innan rådets möten, där 
funktionshinderorganisationerna har deltagit och diskuterat vissa 
gemensamma frågor.  
Moa Rosholm, regionsekreterare, informerar om att mötena är möjliga att 
återuppta. Vid fysiska möten bokas lokalen en timme innan rådets 
sammanträde startar. Vid digitala möten kan funktionshinderrådets 
organisationer koppla upp sig för ett digitalt förmöte. 
Funktionshinderorganisationerna ansvarar för förmötets innehåll och 
eventuella minnesanteckningar.  
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