
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2023-02-23 

 
  

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

Lena Granath (V), ordförande  
Walter Rydström (FR), vice ordförande 
Therese Brandstedt (R), vice ordförande 
Eva Joelsson (V), ersätter Kerstin Karlström (C) 
Carl Dahlin (M), ersätter Pär-Gustav Johansson (M) 
Peter Wretlund (S), ersätter Martina Aronsson (S), §§ 1-8 
Gabriella Gallardo (SD), ersätter Maria Petersson (SD) 
Åsa Selander (FR) 
Elisabeth Stake (FR) 
Christer Andersson (FR) 
Lena Eriksdotter Ljungberg (FR), §§ 1-8 
Lindha Holmqvist (FR), ersätter Christina Karlsson (FR) 
Anders Engström (SRF) 
Magnus Jernetz Gustavsson (DHR), ersätter Svante Erlandsson 
(DHR) 
Krister Ekström (FR), ersätter Lena Eriksdotter Ljungberg (FR) § 9 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare  

Krister Ekström (FR), §§ 1-8 
Ulrika Fransson (FR) 
Eva Fransson (R) 
 

Tjänstepersoner Linus Öjebrink Åsberg, kommunikatör Kalmar länstrafik, § 7 
Tina Gardelin, byggprojektledare Regionfastigheter, § 9 
Ingemo Fahlstedt, basenhetschef Regionfastigheter, § 9 
Gulistan Ucar, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1-9  

   

Ordförande Lena Granath (V)  

   

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

Datum 
2023-02-23 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 1   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Funktionshinderrådet godkänner dagordningen, med föreslagna 
justeringar. 

Förslag 
Ordförande föreslår att punkten om information från Region 
Kalmar läns förtroendevalda utgår från dagordningen och att en 
punkt om information från Kalmar länstrafik läggs till i 
dagordningen. 
 

2Comfact Signature Referensnummer: 1570348



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-23 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 2   

Val av justerare 

Beslut 
Funktionshinderrådet utser Walter Rydström (FR) och Therese 
Brandstedt (R) att justera protokollet tillsammans med 
ordförande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-23 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 3   

Val av två vice ordförande 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar att Walter Rydström (FR) och 
Therese Brandstedt (R) utses till vice ordförande i rådet under 
mandatperioden 2023-2026. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-23 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 4   

Presentation av funktionshinderrådet - förväntningar 
med mera 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Region Kalmar läns funktionshinderråd består av följande 
ledamöter: 
Från Region Kalmar län: 
• Lena Granath (V), ordförande 
• Pär-Gustav Johansson (M) 
• Martina Aronsson (S) 
• Maria Petersson (SD) 
• Kerstin Karlström (C) 
• Jimmy Loord (KD) 
 
Från Funktionsrätt (FR): 
• Walter Rydström, vice ordförande 
• Åsa Selander  
• Elisabeth Stake  
• Christer Andersson  
• Lena Eriksdotter Ljungberg 
• Christina Karlsson  
 
Från Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (DHR): 
• Svante Erlandsson 
 
Från Reumatikerna (R): 
• Therese Brandstedt, vice ordförande 
 
Från Synskadades riksförbund (SRF): 
• Anders Engström  
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Region Kalmar län 
Datum 
2023-02-23 

 
 

 

 

Region Kalmar läns funktionshinderråd består av följande 
ersättare: 
Från Region Kalmar län:  
• Eva Joelsson (V) 
• Carl Dahlin (M) 
• Peter Wretlund (S) 
• Gabriella Gallardo (SD) 
• Emmy Ahlstedt (C) 
• Carl-Wiktor Svensson (KD) 
 
Från Funktionsrätt (FR): 
• Anne-Louise Sundin  
• Lindha Holmqvist  
• Ulrika Fransson  
• Krister Ekström  
• Anita Högfeldt  
• Jörgen Eis  
 
Från Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (DHR): 
• Magnus Jernetz Gustavsson  
 
Från Reumatikerna (R): 
• Eva Fransson  
 
Från Synskadades riksförbund (SRF): 
• Johan Gliving  
 
Ledamöterna och ersättarna i Funktionshinderrådet presenterar 
sig själva och redogör för vilka förväntningar som finns avseende 
Region Kalmar läns funktionshinderråd. Bland annat 
framkommer förväntningar som bra dialog och utveckling framåt, 
möjlighet att påverka, gemensamma frågor att driva framåt, god 
samverkan, påverkan i tidigt stadium samt ökade kunskaper. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-23 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 5   

Funktionshinderrådets uppdrag - reglemente, 
ersättning för ledamöterna, former och teman för 
möten med mera 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om innehållet i reglemente för Region Kalmar 
läns funktionshinderråd, utifrån bland annat: 
• Ansvarsområde 
• Ledamöter och ersättare 
• Ersättning  
• Tidpunkt för sammanträden 
• Kallelse 
• Deltagande på distans 
 
På mötet diskuteras följande: 
• Av reglementet framgår det att Försäkringskassan ingår i 

forumet. Försäkringskassan har haft synpunkter om 
deltagandet. Funktionshinderrådets ordförande kommer att ha 
möte med representanter från Försäkringskassan för att 
diskutera rollen framåt. 

• I reglementet står det att en av 
funktionshinderorganisationerna i rådet är Funktionsnedsattas 
samarbetsorgan (FSO). Organisationen heter numera 
Funktionsrätt, önskemål finns därför om att ändra namnet i 
reglementet. 

 
På mötet föreslås följande teman för kommande möten i 
Funktionshinderrådet: 
• Kontaktvägar till Region Kalmar län.  
• Regionens organisation. 
• Viktiga delar i den regionala utvecklingsstrategin.  
• Regionens arbete med funktionshinderfrågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
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Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 6   

Samverkansavtalet 

Beslut 
Funktionshinderrådet ger rådets presidium, kanslichef på 
Funktionsrätt samt regionstab Kansli i uppdrag att följa upp 
samverkansavtalet och ta fram eventuella förslag på revideringar. 

Bakgrund 
Sedan 2018 finns ett samverkansavtal mellan 
funktionshinderorganisationerna och Region Kalmar län. Av 
avtalet framgår det att dokumentet ska följas upp året efter 
politiskt val och revideras i samverkan med 
funktionshinderorganisationerna vid behov. 
 
Funktionshinderrådet ger rådets presidium, kanslichef på 
Funktionsrätt samt regionstab Kansli i uppdrag att följa upp 
samverkansavtalet och ta fram eventuella förslag på revideringar. 
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Datum 
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Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 7   

Information från Kalmar länstrafik 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Linus Öjebrink Åsberg, kommunikatör Kalmar länstrafik, 
informerar om Kalmar länstrafiks verksamhet.  
Kalmar länstrafiks uppdrag är att erbjuda resor som underlättar 
och berikar människors liv och utvecklar regionen. 
Kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt och naturligt alternativ 
och kunden ska känna trygghet under hela resan. Kalmar 
länstrafik ansvarar för regionbussar, stadsbussar, närtrafik, 
Öresundståg, Krösatåg, serviceresor och skärgårdstrafik i länet. 
Trafiken är uppdelad i allmän kollektivtrafik och särskilda 
transporter.  
Kollektivtrafiken körs av upphandlade trafikföretag. Samarbete 
sker med kommuner, andra regioner och Trafikverket för att 
utveckla väg- och tågnätet i Kalmar län och angränsande län i 
södra Sverige. Trafikverket styr tågen på spåren och sköter 
underhållet av järnvägen. 
Kalmar länstrafik planerar och bedriver skoltrafik i samtliga 
kommuner i länet förutom i Vimmerby. Öppen skoltrafik finns i 
alla kommuner förutom Vimmerby, Hultsfred och Oskarshamn.  
Information ges om sjukresor, som delas upp i följande tre delar: 

• Sjukresor med allmän kollektivtrafik 
• Sjukresor i ett specialfordon 
• Kombinerad resa med sjukresa i allmän kollektivtrafik och 

sjukresa ett specialfordon. 
Kalmar länstrafik har också två specialbyggda bussar, Frisken, 
som kör mellan Kalmar län och specialiserad sjukvård i 
Linköping. För resa med Frisken krävs en specialistvårdremiss 
från vården. Kalmar länstrafik bedriver också en verksamhet med 
buss, Solbussen, som erbjuder långvarigt sjuka och 
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Region Kalmar län 
Datum 
2023-02-23 

 
 

 

 

funktionshindrade möjlighet att åka på resor och utflykter som i 
vanliga fall inte skulle vara möjligt. Bussen beställs via länets 
olika funktionshinderorganisationer, kommunala äldreboenden, 
träffpunkter och liknande.  
Information ges om färdtjänst och riksfärdtjänst. För att få resa 
med färdtjänst krävs ett särskilt färdtjänsttillstånd. Färdtjänst kan 
beviljas dem som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand och/eller resa med 
allmän kollektivtrafik. Ansökan om tillstånd kan lämnas till 
Kalmar länstrafik, som ansvarar för att utreda om tillstånd kan 
beviljas enligt lag.  
Riksfärdtjänst finns till för de personer som vill resa utanför den 
egna kommunen på grund av varaktig funktionsnedsättning. Även 
denna prövning görs utifrån lagstiftning, efter ansökan.  
Information ges även om handläggningsförfarande, biljetter, 
betalsätt och ledsagare.  
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§ 8   

Information från funktionshinderorganisationerna 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Åsa Selander (FR) och Elisabeth Stake (FR) informerar om vad 
som är på gång inom Funktionsrätt, bland annat temadialog med 
kommunförbundet och Region Kalmar län samt 
medlemskonferens i april. Funktionsrätt Sverige har tagit fram 
patientföreträdarutbildning, sådan utbildning kommer att 
genomföras i Kalmar län.   
 
Lena Eriksdotter Ljungberg (FR) informerar om att 
Hörselskadades riksförbund ska genomföra en stor 
informationskampanj om tinnitus. Lena informerar också om 
Tolkrådet, och att de kan bjudas in för information i 
Funktionshinderrådet. 
 
Ulrika Fransson (FR) informerar om att LYMF Kalmar län ska 
genomföra kurs i egenvård i höst.  
 
Linda Holmqvist (FR)informerar om att på riksförbundet 
Attentions webbsida finns information om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). 
 
Anders Engström (SRF) informerar om aktuellt från SRF Kalmar 
län, bland annat kurser som ska genomföras under vår och höst. I 
år firar SRF Kalmar län 100 år, det kommer att uppmärksammas 
den 23 september.  
 
Therese Brandstedt (R) informerar om bassängupprop som pågår 
nationellt, och även lokalt, då många bassänger läggs ned. För 
reumatikerna är bassängträning av stor vikt för medlemmarna. 
Information ges också om artrosskolan, som är digital just nu men 
förhoppningsvis blir de fysiska snart. Egenvårdsdagar ska 
genomföras på Vimmerby folkhögskola. 

11Comfact Signature Referensnummer: 1570348



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-23 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 9   

Fysisk tillgänglighet, Regionfastigheter 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Tina Gardelin, byggprojektledare Regionfastigheter, informerar 
om Regionfastigheters arbete med fysisk tillgänglighet.  
I Region Kalmar läns lokaler och byggnader finns frågor och 
behov avseende tillgänglighet. Regionfastigheters arbete med 
tillgänglighet utgår från lagstiftning men också Region Kalmar 
läns mål och medborgarnas förväntningar. I lagar och föreskrifter 
för byggnation finns stort fokus och höga krav på 
tillgänglighetsfrågor.  
Information ges om hur Region Kalmar län arbetat med 
tillgänglighetsfrågor i byggnationerna av de nya 
psykiatribyggnaderna i Kalmar och Oskarshamn. Redogörelse 
sker också för arbetet med pågående projekt, bland annat nya 
psykiatrihuset i Västervik samt ny byggnad för Onkologi på 
Länssjukhuset.  
Det finns ett särskilt tillgänglighetsprojekt, som omfattar 
inventering av samtliga byggnaders allmänna/publika delar. 
Åtgärder genomförs i samband med projekt och som enskilda 
uppdrag. Arbetet kommer att pågå parallellt med övriga 
fastighetsuppdrag över en längre tid. Just nu utförs exempelvis 
åtgärder i entréer på länssjukhuset och Nybro hälsocentral. 
På mötet lyfts frågor om samverkan med Funktionshinderrådet 
och brukarorganisationer. 
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Gulistan Ucar
TITEL: Sekreterare
DATUM & TID: 2023-03-10 14:42:43 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (gulistan.ucar@regionkalmar.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 74f3ee6009f440c1a006968a3007bc94

NAMN: Therese Brandstedt
TITEL: Justerare
DATUM & TID: 2023-03-10 17:52:01 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (tessanb69@gmail.com)
IDENTIFIKATIONS-ID: c0b99344ff5f4ecf813ea605340fa09b

NAMN: Lena Granath
TITEL: Ordförande
DATUM & TID: 2023-03-11 18:14:55 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (lena.granath@regionkalmar.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: eb1dbadbdfdb472dadc19c15c577620a
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