
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-11-02 

 
  

Funktionshinderrådet   
 Tid och plats 10:00-12:05 Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13 Kalmar 

  
Beslutande 
 

Helen Nilsson (S), ordförande 
Yvonne Hagberg (S) 
Emmy Ahlstedt (C) 
Karin Helmersson (C), ersättare för Jimmy Loord (KD) 
Maria Petersson (SD), ersättare för Anni Juhl Nielsen (SD) 
Johanna Wyckman (L) 
Arne Hertzberg (FR) 
Anders Engström (SRF) 
Krister Ekström (FR), ersättare för Walter Rydström (FR) 
Barbro Eldhagen (FR), ersättare för Christer Andersson (FR) 
Rune Carlsson (FR), ersättare för Sophie Eriksdotter Forsman (FR)  
 
 

Övriga närvarande Moa Brändström, utvecklare mänskliga rättigheter, 
funktionshinderspolitik och föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen  
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering, Region Kalmar 
län, digital medverkan 
Yvonne Aldentun, utredare, Kalmar länstrafik, digital medverkan, § 34 
Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län, § 35 
Lillemor Elfström Broling, vårdanalytiker, Region Kalmar län  
Gulistan Ucar, regionsekreterare, Region Kalmar län, §§ 31-33 
Vilma Dahlgren, regionsekreterare, Region Kalmar län  

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 31-39  

 
  

Ordförande Helen Nilsson (S)  

 
  

Justerare Krister Ekström (FR)  
 

 

  Sekreterare Vilma Dahlgren  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 31    

Godkännande av dagordning 
Beslut 
Funktionshinderrådet godkänner föreslagen dagordning med 
tillägg av följande dagordningspunkter:  
 
Tillgång till bassänger för rehabilitering.  
 
Samverkansavtalet mellan Funktionsrätt Kalmar län, DHR, 
Reumatikerförbundet, SRF och Region Kalmar län.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 32    

Val av justerare 
Beslut 
Funktionshinderrådet utser Krister Ekström (Funktionsrätt, FR) 
att justera protokollet tillsammans med ordförande.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 33    

Funktionshinderrådet - tillbakablick 
Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Presidiet för funktionshinderrådet har sett över vilka 
informationspunkter som har lyfts på funktionshinderrådets 
sammanträden sedan 2019 och en överlämning kommer göras till 
Funktionshinderrådets presidium för mandatperiod 2023-2026.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 34    

Aktualisering av Kalmar läns 
trafikförsörjningsprogram 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Kalmar länstrafik arbetar med att uppdatera och aktualisera sitt 
trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är det 
dokument som styr Kalmar länstrafiks arbete.  
Trafikförsörjningsprogrammet ska redovisa behovet av 
kollektivtrafik i länet och sätta mål för kollektivtrafiken. 
Programmet ska innehålla åtgärder för miljön, samt mål och 
åtgärder som möter behoven hos personer med 
funktionsvariationer.  
I det nuvarande trafikförsörjningsprogrammet finns följande 7 
mål:  

• Resande  
• Marknadsandel 
• Kundnöjdhet 
• Skydd för miljön 
• Tillgänglighet 
• Nåbarhet  
• Ekonomi  

Aktualiseringen som Kalmar länstrafik arbetar med fokuserar på 
målen nåbarhet och ekonomi. Vid aktualiseringen 2021 
reviderades de andra fem målen.  
I arbetet med att aktualisera trafikförsörjningsprogrammet 
planeras och genomförs information till olika målgrupper, samt 
dialoger med olika parter. Förslaget till trafikförsörjningsprogram 
kommer även skickas ut på remiss.  
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-11-02 

 
 

 

 

--- 

Föredragande  
Yvonne Aldentun, utredare, Kalmar länstrafik  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 35   

Ungas sociala inkludering 
Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Med utgångspunkt i ”Fokus 18 – Vilka ska med?” från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
samt i Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP), tog 
beredningen för invånarfrågor initiativ till att öka ungas sociala 
inkludering. Regionfullmäktige beslutade ett en strategi för att 
öka ungas sociala inkludering ska tas fram och därefter tillsattes 
en arbetsgrupp.  
Ungas sociala inkludering mäts av MUCF utifrån fem aspekter: 
tillhörighet, delaktighet i samhällslivet, sociala relationer, 
samhällsservice och möjligheter till inflytande.  
Målet med strategin är att öka den sociala inkluderingen för unga 
i åldern 16-25 i Region Kalmar läns verksamheter. Med 
utgångspunkt i LUPP inhämtas gymnasielevers (årskurs 2) 
upplevelse av social inkludering i Kalmar län. Strategin innehåller 
följande centrala punkter:   
• Stärka inflytande och delaktighet från unga genom utökad 

invånarmedverkan. 
• Öka tillgången till samlad kunskap kopplad till ungas hälsa 

som kan användas för att stärka ungas inflytande. 
• Testa nya kommunikationsvägar och kommunikation till unga. 
• Inkludera unga före, under och efter strategiska uppdrag. 
• Öka medarbetarnas kunskaper om barns rättigheter enligt 

Barnkonventionen. 
• Öka möjligheten för unga att praktisera inom Region Kalmar 

läns verksamheter. 
--- 

7Comfact Signature Referensnummer: 1483991



Region Kalmar län 
Datum 
2022-11-02 

 
 

 

 

Föredragande  
Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare, Hållbar samhällsplanering  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 36    

Tillgång till bassänger för rehabilitering 
Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Anders Engström (Synskadades Riksförbund, SRF) och Arne 
Hertzberg (Funktionsrätt, FR) lyfter frågan om att tillgången till 
bassänger för rehabilitering i Kalmar län är begränsad.  
Emmy Ahlstedt (C) kommer se över om det finns information om 
tillgången till bassänger som kan skickas ut till 
funktionshinderorganisationerna via kansliet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 37    

Samverkansavtalet mellan Funktionsrätt Kalmar 
län, DHR, Reumatikerförbundet, SRF och Region 
Kalmar län 
Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Anders Engström (Synskadades Riksförbund, SRF) lyfter frågan 
om samverkansavtalet mellan Funktionsrätt Kalmar län, DHR, 
Reumatikerförbundet, SRF och Region Kalmar län. Av avtalet 
framgår att dokumentet ska följas upp året efter politiskt val och 
revideras i samverkan med funktionshinderorganisationerna vid 
behov. Parterna i avtalet är överens om att en översyn ska ske. 
Frågan kommer tas upp med funktionshinderrådets nya 
ordförande efter årsskiftet.  
 
 

10Comfact Signature Referensnummer: 1483991



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 38    

Information från länets organisationer för 
funktionsnedsatta 
Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Barbro Eldhagen (Funktionsrätt, FR) informerar om att Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) tillsammans med flera 
svenska lärosäten medverkar i forskningsprogrammet 
UserInvolve. Programmet syftar till att öka kunskapen om 
inflytande för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Inom 
programmet planeras ett projekt där socialpsykiatrin i en av länets 
kommuner och Region Kalmar läns psykiatriska verksamhet 
kommer samarbeta.   
Krister Ekström (Funktionsrätt, FR) informerar om att 
Neuroförbundet i Kalmar har varit på länssjukhuset och berättat 
om förbundets arbete. Förbundet har även använt solbussen för 
regionala utflykter.  
Anders Engström (Synskadades riksförbund, SRF) informerar om 
att SRF i slutet på oktober deltog på en kurs om civilförsvar i 
Oskarshamn. Förbundet fick bland annat information om 
agerande vid kris och fick utbildning i livräddning. SRF planerar 
just nu inför verksamhetens aktiviteter nästa år.  
Rune Carlsson (Funktionsrätt, FR) informerar om att 
Hörselskadades Riksförbund jobbar med att värva nya 
medlemmar. Den digitala utvecklingen har gjort det svårare för en 
del medlemmar att delta. I augusti hade förbundet en länsträff på 
Öland med runt 100 medlemmar.  
Arne Hertzberg (Funktionsrätt, FR) informerar om att Svenska 
Epilepsiförbundet i Kalmar län har valt ett nytt ombud till 
Svenska Epilepsiförbundets kongress.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-02 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 39   

Information från Region Kalmar läns politiker 
Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Karin Helmersson (C) informerar om att regionstyrelsen 
sammanträdde den 31 oktober. På sammanträdet behandlades 
bland annat Regionplanen. Budgeten för Region Kalmar län 
påverkas av den höga inflationen och skatteutvecklingen. Region 
Kalmar län har tecknat ett nytt pensionsavtal som kommer 
resultera i bättre pension för personalen, men det medför stora 
ingångskostnader under 2023-2024. Region Kalmar län kommer 
för första gången använda sig av resultatutvecklingsfonden. 
Regionen har tidigare sparat pengar i fonden för att kunna 
använda när ekonomin är sämre.  
Den regionala utvecklingsstrategin och kulturstrategin har 
behandlats av den regionala utvecklingsnämnden och 
regionstyrelsen. Delar av strategierna har aktualiserats, men 
målen har inte ändrats. 2023 börjar arbetet med att träffa aktörer 
och kommuner i hela länet för att ta fram en reviderad kulturplan 
som kommer gälla från och med 2025.  
Emmy Ahlstedt (C) informerar om att hälsovalet kommer göras 
om från grunden. Den nya strukturen för hälsovalet kommer 
stötta utvecklingen av den nära vården.  
 

12Comfact Signature Referensnummer: 1483991



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Vilma Dahlgren
TITEL: Sekreterare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46724627551)
IDENTIFIKATIONS-ID: 2a90e5d0a7cb40978b79990ae0b9e140
DATUM & TID: 2022-11-08 14:01:21 +01:00

NAMN: Krister Ekström
TITEL: Justerare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708922370)
IDENTIFIKATIONS-ID: e963eea1b2704606968731ebf6503a8c
DATUM & TID: 2022-11-08 14:09:04 +01:00

NAMN: Helen Nilsson
TITEL: Ordförande
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703414673)
IDENTIFIKATIONS-ID: cffb851ec25248c9a6e75e3c1131336f
DATUM & TID: 2022-11-08 18:03:54 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-08 18:03:59 +01:00
Ref: 1483991
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1483991

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

	Protokoll förstasida
	Beslut FHR 2022-11-02
Godkännande av dagordning
	Beslut FHR 2022-11-02
Val av justerare
	Beslut FHR 2022-11-02
Funktionshinderrådet - tillbakablick
	Beslut FHR 2022-11-02
Aktualisering av Kalmar läns trafikförsörjningsprogram
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut FHR 2022-11-02
Ungas sociala inkludering
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut FHR 2022-11-02
Tillgång till bassänger för rehabilitering
	Beslut FHR 2022-11-02
Samverkansavtalet mellan Region Kalmar län och brukarorganisationerna
	Beslut FHR 2022-11-02
Information från länets organisationer för funktionsnedsatta
	Beslut FHR 2022-11-02
Information från Region Kalmar läns politiker
	Underskriftssida

		2022-11-08T17:04:02+0000
	Comfact AB




