
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

 
  

Funktionshinderrådet   
 
Tid och plats 10:00-15:00, Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar   
Beslutande 
 

Helen Nilsson (S) 
Peter Wretlund (S)  
Johanna Wyckman (L) 
Jonas Lövgren (M), ersättare för Emmy Ahlstedt (C) §§ 12-17 
Maria Petersson (SD), ersättare för Anni Nielsen (SD) 
Walter Rydström (FR) 
Christer Andersson (FR) 
Arne Hertzberg (FR) 
Sophie Eriksdotter Forsman (FR) 
Christina Karlsson (FR), ersättare för Lena Ljungberg Eriksdotter (FR) 
Clearry Ruisla (FR), digitalt 
Anders Engström (SRF) 
Therese Brandstedt (R), ersättare för Gerd Mahl Nilsson (R) 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare Krister Ekström (FR) 
Barbro Eldhagen (FR) 
 

Övriga närvarande Jörgen Rolf, 1:a linjens chef hjälpmedelsverksamheten, Region Kalmar län, § 14 
Mimmi Hogland Blomkvist, hjälpmedelsstrateg, Region Kalmar län, § 14 
Mikaela Gustafsson-Essén, samordnare, Region Kalmar län, § 15 
Urban Oskarsson, sektionschef patientnämnden, Region Kalmar län, § 18 
Moa Brändström, utvecklare mänskliga rättigheter, funktionshinderspolitik och 
föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen 
Mike Nduwimana, (SRF) 
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering, Region Kalmar län  
Gulistan Ucar, regionsekreterare, Region Kalmar län 
Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 12-21  

 
  

Ordförande Helen Nilsson (S)  

 
  

Justerare Walter Rydström (FR) Therese Brandstedt (R)  
  
Sekreterare Gulistan Ucar 
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Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 12   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Funktionshinderrådet godkänner dagordningen med följande 
tillägg:  

- Val av justerare 
 
Förslag på punkt om samverkansavtal och pågående ärenden lyfts 
under punkten om information från länets organisationer för 
funktionsnedsatta. 
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§ 13   

Val av justerare 

Beslut 
Funktionshinderrådet utser Therese Brandstedt (R) till att justera 
protokollet tillsammans med Walter Rydström (FR) och Helen 
Nilsson (S). 

Bakgrund 
Eftersom Gerd Mahl Nilsson (R) är frånvarande finns behov av 
att utse annan som kan vara justerare för protokollet.  
Therese Brandstedt (R) föreslås vara justerare tillsammans med 
Walter Rydström (FR) och Helen Nilsson (S). 
 

3Comfact Signature Referensnummer: 1356992



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-05-05 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 14   

Information från hjälpmedelsverksamheten 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Jörgen Rolf, 1:a linjens chef hjälpmedelsverksamheten, och 
Mimmi Hogland Blomkvist, hjälpmedelsstrateg, informerar om 
hjälpmedelsverksamheten i Region Kalmar län.  
Hjälpmedelsverksamheten har hjälpmedelscentraler i Kalmar och 
Västervik, samt hjälpmedelsförråd i Västervik. 
Hjälpmedelscentralerna arbetar tillsammans med Region Kalmar 
läns vårdgivare gällande hjälpmedelsfrågor. Inom 
hjälpmedelsverksamheten arbetas det också med bland annat 
rådgivning till förskrivare av hjälpmedel inom regionen samt 
beställning och leverans av förskrivna hjälpmedel. 
Information ges om regionens och kommunens ansvar gällande 
hjälpmedel. Regionen ansvarar bland annat för bedömningar och 
tillhandahållande av hjälpmedel för inneliggande patienter, 
förskrivning av kommunikationshjälpmedel till alla åldersgrupper 
samt hjälpmedel till barn upp till 18 år som är inskrivna vid 
regionens habilitering.  
Kommunerna ansvarar för bland annat bedömning och 
förskrivning av hjälpmedel i hemmet oavsett boendeform, 
personliga hjälpmedel i skolan för personer över 18 år, samt 
kognitionshjälpmedel och sinnesstimulerande hjälpmedel. 
Till följd av pandemin och utrikespolitiska säkerhetsläget har 
leveranser påverkats, genom bland annat längre leveranstider.  
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§ 15   

Barnrätt 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Mikaela Gustafsson-Essén, samordnare, informerar om 
barnkonventionen och Region Kalmar läns arbete med barnrätt.  
Barnkonventionen förklarar bland annat vilka som är barn, vad 
barn har för rättigheter samt vilket ansvar staterna har. 
Information ges om grundläggande artiklar i barnkonventionen. 
Barnkonventionen anger barnets lagstadgade rättigheter, men 
regionen lyfter också barnrätten i olika styrande dokument så som 
regionala utvecklingsstrategin, regionplanen samt 
Verksamhetsplan hållbarhet. 
Information ges om Region Kalmar läns arbete med att tillvarata 
barnrätt. Bland annat pågår ett arbete för en barnanpassad vård, 
för dem som utför somatisk vård och som vill undersöka och mäta 
hur barnanpassad vården är. Det pågår också ett arbete med att 
uppdatera stödmaterial kring prövning av barnets bästa. 
Under 2021 genomförde Region Kalmar län en 
väsentlighetsanalys, där invånarna fick svara på olika frågor i en 
enkätundersökning. Social hållbarhet noterades som en viktig 
fråga hos invånarna, och inom detta område lyftes särskilt vikten 
av att vid varje beslut gällande barn säkerställa att hänsyn tas till 
varje barns bästa. 
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§ 16   

Hälsan spelar roll 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering, 
informerar om Hälsan spelar roll, en kurs som vänder sig till 
personer som har insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Kursen leds av 
personal i daglig verksamhet eller gruppbostad. Information ges 
om upplägget i kursen. Med diskussioner, träning och utflykter 
hittar kursledare och deltagare tillsammans vägar till en mer 
hälsosam vardag. 
 
Konceptet har utvecklats i en annan region i Sverige och tas nu 
över av Region Kalmar län, Region Östergötland och Region 
Jönköpings län, för att kunna erbjuda det till berörda kommuner. 
Konceptet testas under tre år i syfte att bli permanent och spridas 
nationellt. Region Jönköpings län kommer att ta över driften av 
Hälsan spelar roll. Mer information om konceptet kommer att 
skickas till kommunerna i maj. Anmälan kan ske efter sommaren, 
och första kurstillfället är planerat till vecka 45-46. 
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§ 17   
Länsstyrelsens funktionshinderpolitiska uppdrag - 
läget i länet och aktuellt 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Moa Brändström, utvecklare mänskliga rättigheter, 
funktionshinderspolitik och föräldraskapsstöd, från Länsstyrelsen 
informerar om Länsstyrelsens funktionshinderpolitiska uppdrag. 
Länsstyrelsens uppdrag är att stödja regioner och kommuner att 
genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.  
 
Det nationella målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. 
Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet 
beaktas. För att nå det nationella målet ska genomförandet av 
funktionshinderspolitiken inriktas mot följande fyra områden: 
• principen om universell utformning, 
• befintliga brister i tillgängligheten, 
• individuella stöd och lösningar för individens självständighet, 

och 
• att förebygga och motverka diskriminering. 
 
Regioners arbete med tillgänglighet har följts upp genom 
enkätundersökning. Frågor och svar från enkätundersökningen 
redovisas.   
Information ges också om Funkas inkluderingsbarometer 2021. 
Funka har testat startsidan på 1 748 webbplatser, gällande om de 
möter kraven i den nya lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service (DOS-lagen).  
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-05-05 

 
 

 

 

Resultatet från inkluderingsbarometern visar att:  
• 85,2% av webbplatserna exkluderar blinda användare 
• 98,7%  av webbplatserna exkluderar användare med 

synnedsättningar 
• 96,4%  av webbplatserna exkluderar användare med kognitiva 

nedsättningar 
• 44,1%  av webbplatserna exkluderar användare med motoriska 

nedsättningar 
 

Information ges också om Länsstyrelsens planering 2022. 
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§ 18   

Information från patientnämndens verksamhet 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Urban Oskarsson, sektionschef patientnämnden, informerar om 
patientnämndens verksamhet.  
Patientnämnden består av fjorton förtroendevalda ledamöter; sju 
ordinarie och sju ersättare. Patientnämnden med dess kansli 
bedriver verksamhet för Region Kalmar län och länets tolv 
kommuner. Uppdraget regleras i första hand i lag (2017:372) om 
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.  
Patientnämnden i Region Kalmar län är en fristående och opartisk 
instans vars uppgift är att stödja och hjälpa patienter som har 
synpunkter på vården. Exempelvis kan patientnämnden hjälpa 
patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få 
klagomål besvarade av vårdgivaren. 
Under 2021 registrerades 761 nya ärenden hos patientnämnden, 
vilket är en ökning med 20 procent jämfört med 2020. Antal 
ärenden per förvaltning inom regionen visas. De vanligast 
förekommande synpunkterna under 2021 har handlat om 
undersökning/bedömning, behandling, bemötande, delaktighet 
och resultat.  
Den som vårdas enligt lag om psykiatrisk tvångsvård, lag om 
rättspsykiatrisk vård eller av smittskyddslag har rätt att få en 
stödperson under tiden tvångsvården pågår. Ansökan om 
stödperson kan skickas till patientnämnden. Stödpersonen är en 
medmänniska som är intresserad av att stödja patienter som 
tvångsvårdas. Stödpersonen har inte vårdansvar och är inte 
juridiskt ombud eller god man. 
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§ 19   

Fråga gällande tidtabell från Kalmar länstrafik (i 
pappersformat) 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Fråga har inkommit till Funktionshinderrådets presidium om 
tillgången till tidtabeller från Kalmar länstrafik. 
Tidtabellerna finns att ladda ned och skriva ut via Kalmar 
länstrafiks webbsida. Om möjlighet inte finns att ladda ned och 
skriva ut tidtabeller på egen hand så kan tidtabellerna skickas hem 
till berörd person, genom att maila eller ringa till Kalmar 
länstrafik. Även Kalmar länstrafiks kundcenter och återförsäljare 
kan vara behjälpliga. 
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§ 20   

Information från länets organisationer för 
funktionsnedsatta 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Christer Andersson (Funktionsrätt, FR) lyfter samverkansavtalet 
mellan Region Kalmar län och funktionshinderorganisationerna 
och att det ska revideras. Det är viktigt med avtal som reglerar 
former för samverkan. Christer tar också upp frågan om överblick 
av pågående ärenden och får svar av representanter från Region 
Kalmar län att de skrivelser och svar som inkommer läggs som 
anmälningsärende till Funktionshinderrådet. 
Anders Engström (Synskadades riksförbund, SRF) informerar om 
att SRF demonstrerat utanför riksdagshuset till följd av att vissa 
blinda personer nekats färdtjänst och att det tolkas och tillämpas 
olika i landet till följd av lagen. Sådant ärende är aktuellt för 
prövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Anders lyfter även 
fråga om utrop samt vikten av att tänka på placering av tavlor på 
hållplatser för att det ska vara tillgängligt.  
Mike Nduwimana (SRF) lyfter fråga om tavla som har knapp som 
kan användas för att få information med ljud. Peter Wretlund (S) 
tar med sig denna fråga samt frågan om att tänka på 
funktionshinderperspektiv inför upphandlingar. 
Christina Karlsson (FR), informerar om Funkisdag på Skälby den 
15 maj, klockan 13-17. 
Therese Brandstedt (Reumatikerförbundet, R) informerar om och 
delar ut broschyr med information om de viktigaste frågorna inför 
valet 2022, från Reumatikerförbundet. 
Representanter från funktionshinderorganisationerna är överens 
om att det noteras minskat antal medlemmar i föreningarna samt 
att det inte är många yngre medlemmar. 
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§ 21   

Information från Region Kalmar läns politiker 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Johanna Wyckman (L) återkopplar gällande en fråga som tidigare 
lyfts om teknisk support för hjälpmedel på helgerna. Sådan 
service kan inte utföras på helger av bland annat ekonomiska skäl. 
Johanna återkopplar även gällande frågan om rehab-bassäng som 
uppkommit på tidigare möte, rehab-bassängen kommer inte att 
öppnas till sommaren. 
 
Johanna informerar också om att nya psykiatrihuset i Kalmar 
samt i Oskarshamn har brukarexpeditioner som kan lånas av 
brukarföreningar. 
 
Peter Wretlund (S) informerar om att det inom Länsunionen pågår 
arbete med majoritetens riktlinjer till regionplan 2023-2025. 
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Gulistan Ucar
TITEL: Sekreterare
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (gulistan.ucar@regionkalmar.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: f05258165b8b414a8e8847c138f6f4f4
DATUM & TID: 2022-05-16 12:44:49 +02:00

NAMN: Therese Brandstedt
TITEL: Justerare
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (tessanb69@gmail.com)
IDENTIFIKATIONS-ID: 48ebfd967aa34515bce6a3cf39bdb5b2
DATUM & TID: 2022-05-16 12:48:36 +02:00

NAMN: Walter Rydström
TITEL: Justerare
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (walter.rydstrom@gmail.com)
IDENTIFIKATIONS-ID: da3683f6cab94a4ca6e703bf7e3f4dec
DATUM & TID: 2022-05-16 15:33:54 +02:00
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NAMN: Helen Nilsson
TITEL: Ordförande
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (helen.nilsson@vimmerby.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 1cf003d1de454c559f998d84952117bc
DATUM & TID: 2022-05-19 18:42:55 +02:00
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