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Funktionsrätt Kalmar Iän
Styrelsemöte nr. 5 2018
Onsdag 22 augusti2}lS
KI.15.00
Funktionsrätt Kalmar läns lokal
Nygatan 30

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Ame Hertzberg
Clearry Ruisla
Hans Tedesjö
Krister Ekström §69-§78
Walter Rydström
Christina Karlsson tj änstg.ers.
Christopher Harrysson tj änstg. ers.

Kansliet:
Annelie Olsson sekreterare
Sara Cullin Rinaldo kanslichef
Nils-Allan Edman kassör

Ej närvarande:
Bengt Rosenqvist har aviserat frånvaro
Christer Andersson har aviserat frånvaro
Lena Jönsson har aviserat frånvaro
Sophie Eriksdotter Forsman har aviserat frånvaro
Rose-Marie Arnviken Lito ers. har ej aviserat frånvaro

§ 64(1)

§ 65(2)

§ 66(3)

Mötets öppnande och upprop
Ordftirande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna, en kort presentation gjordes av alla och

ftirklarade därefter mötet öppnat.

Närvaro/frånvaro noterades av sekreteraren Annelie Olsson.

Dagordningen
Dagordningen godkiindes med tillägg i §71d. Styrelsedag datum och §76c. Krister.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Hans Tedesjö och Clearry Ruisla.

Besök och Postadress
Nygatan 30
392 34 Kalmar

Postgiro: 44 45 49-0
Bankgiro: 5 150-4033
Org. nr: 83 24 00 8757

Telefon: 0480-274 40
E-postadress : kansliet@fsokalmarlan. se

Hemsida: www.funktionsrattkalmarlan. se
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§ 67(4) Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 4 redovisades och lades till handlingarna.

§ 68(5) Inkomna protokoll, externa
Protokoll från Kalmar kommuns tillgänglighetsråd (KTR) finns att hämta på nätet
www.kalmar.se.

§ 69(6) FRKL; Funktionshinderrådet i Kalmai län
FRI(L protokoll 180605: Finns på landstingets hemsida och Funktionsrätt Kalmars
kansli.

Rapport'från FRKL 5 juni: Krister informerade bl.a. att Länsgemensam ledning och
utvecklingsrådets representanter betonade att det är viktigt med delaktighet i allt som rör
våra organisationer. Det finns olika erfarenheter och kunskaper som kan tillvaratas i
verksamheten.

Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige informerade att många interpellationer och
medborgarftirslag var inkomna.
Många av dessa berörde rekryteringen inför sommaren och även framåt.

Flera pensionärer kommer att fortsätta arbeta vidare, man har hittat speciallösningar ftir att
göra detta möjligt.

Oskarshamns intensiwårdsavdelning kommer (var) öppen denna sommar.

Åtgarder har vidtagits frr att ftirbättra lokalerna/arbetsmiljön på KTC i Oskarshamn.

Behandling av migrän med botoxmedicinering ska ses över i sjukvårdsregionen.

Cellprov för kvinnor över 65 avslogs. Landstinget följer de nationella riktlinjer som finns.

Sydöstra sjukvårdregionen har en överenskommelse att utreda behovet av
ambulanshelikopter.

Beslut om den nya organisationen när vi blir Region 2019 togs av fullmäktige.

Alla hälsocentraler har nu utrustning ft)r att kunna anviinda digitala tjänster.

Åven om Oskarshamn får en ny hjärtintensivavdelning, kommer man fortfarande behöva
åka till Kalmar för kärlsprängning om detta behov finns.

Representanter från KLT informerade om gratisresor för skolelever i sommar och
seniorkortet. Skolelever med flirdtjänst kommer få en gratisresa i veckan att utnyttja.
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Funktionshinderrådet ftireslog att en arbetsgrupp bildas av KLT med frågan om ftirdtjänst,
riksfiirdtjänst och länsftirdtjiinst. Deltagare kan utses från den intressebank som finns inom
Landstinget när det gäller medverkan.

Föreslogs också att en politiker från trafiknämnden skulle vara ledamot i
Funktionshinderrådet.

FRKL presidier 29 augusti: Funktionsnedsatta i Kalmar län kan kontakta vår representant i
rådet, Krister Ekström om det är något man vill ta upp på dessa möten.

Mobilnr: 0708 92 23 70 mejl: krister.h.ekstrom@telia.com

Nästa möte i Funktionshinderrådet är 21 september.

§ 70(7) Rapporter
a) Rapport frän  juni: Sara och Åke deltog på en medborgardialog med tillgänglighet i

fokus. Kalmar kommun arbetar för att vara tillgänglig ftir alla.

b) Tillgänglighet KULTUR: Det finns en tillgänglighetsguide ftir kultur och besöksnäring i
Kalmar och Kronobergs län. Helt klar 2019. tillganglighetsguide.se

c) Christer Andersson svar om landstingets totala översyn av tillgängligheten: Är
utskickad till styrelsen.
Bilaga I

§71(8) Utvecklingsområden
a) Funktionsrätt och Länsstyrelsen påbörjat samverkansmodeller 19 juni: Kartläggning i

funktionshinderpolitik, översyn och styrning i Kalmar och Kronoberg.

Nästa träff 3 september i Mönsterås.

b) Samverkansavtal skrivs två gånger under hösten: 2619 och 9/10 skrivs ett
samverkansaltal mellan landstinget och övriga funktionshinderorganisationer gällande
samarbete.

c) Kalmarsundsveckan 2918-ll9 stortorget Kalmar "Hållbarhet i fokus", deltagande?
Bl.a. om framtidens hälsa, hållbar livsstil, ett Kalmar tillgängligt frir alla, framtidens vatten i
Kalmar och mycket mera.

d) Styrelsedag datum: Styrelsen beslutade att mötet 24 oktober i Västervik börjar kI.10.00,
lunch och ordinarie styrelsemöte efteråt.

§ 72(9) Ekonomi
Ekonomisk rapport, investeringar: Ekonomin ser fortsatt positiv ut. Investeringsplan att
byta ut datorer vart sjätte år. Fiber iir beställt, leveranstiden iir ca 11 veckor. 41
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§ 73(10) Personalfrägorl Kanslifrågor
a) Uppdatering av tjänstereglemente: År klar och på skriven av anställda.

b) Sara utbildning "Funktionsnedsättning't i det nutida samhället" Grimslöv
folkhögskola: Sara går utbildningen på distans.

§ 74(11) Studier Konferenser
a) Medlemskonferens Anhörig 16 oktober folkhögskolan Oskarshamn: Inbjudan är

utskickad. Kansliet är stängt den dagen då anställda medverkar på konferensen.

Inbj udan Jinns ocks å på F unktionsriitt Kalmarliins hemsida.
Anmiilan senast 9 oktober.

b) Föreläsning "Lagen som verktyg" Sara och Christina anordnar november: Handlar
bl.a. om att lättare kunna överklaga. Mer information kommer längre fram.

c) GDPR Utbildning 6 september: Utbildningen åir på två gånger till en kostnad av 1000kr
plus moms per person.

Är ftireningar intresserade av utbildningen kan den göras igen.
Kontakta kanslichef Sara Cullin Rinaldo ftir mer information.

Övriga kurser:
a) Arne informerade om ftiljande kurser och möten 2018:

Nyvalda styrelseledamöter steg2:29-30 september Hotell Corallen Oskarshamn

Id6 och samverkanz 24-25 november Hotell Corallen Oskarshamn

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören iföreningen.

Kurser liiggs också ut på Funktionsriitt Kalmar liins hemsidu.

§ 75(12) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordftiranden och styrelsen
o Funktionsrätt Sverige: Mediautspel om skolfrågan.
o Funktionsrätt Sverige: debattartikel om skolan i Expressen.
o Lt Jonas Hellberg: Pressmed. Landstinget ska kartlägga brister i fysisk tillgänglighet.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel om ableismen i Sverige.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel om behovet av elevperspektiv i skoldebatten.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel om standardisering publicerad på Altinget.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Förslag till iindringar i läroplaner vad gäller jämställdhet.
o Funktionsrätt Sverige: LIF informationsdag kring läkemedelsutveckling26 sept. Sthlm.
. Funktionsrätt Sverige: Remiss om hjälpmedelsterminologi.
. Funktionsrätt Sverige: Remiss Nya ftireskrifter om utftirdande av intyg i hälso- och

sjukvården.
o Funktionsrätt Sverige: Konferens 2019 Bamkonventionen blir svensk lag - från ord till

handling.
o Funktionsrätt Sverige: Partiernas svar på vår valenkät. trb



o Funktionsrätt Sverige: Remiss Förslag till ändring av TLV:s foreskrifter och allmänna
råd.

o Funktionsrätt Sverige: Funktionsrätt Sverige stöder PIO:s - Framtidens biobanker.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Frågor om körkort behörighet B.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Ett oberoende public service för alla.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss God och nära vård - en primärvardsreform.
. Funktionsrätt Sverige: Två viktiga pressmeddelanden.
o Boverket: Ny lag om bostadsanpassningsbidrag.
. Funktionsrätt Sverige: Funktionsrätts stadgegrupp utsedd.
o Funktionsrätt Sverige: Pressm. Sommarskola om funktionsrätt arrangeras.

Ndtnyheter kommer att skickas ut som tidigare enligt önskemåL.

§ 76(13) Övrigt
a) Funktionshinderdagen lördag 15 sept. O-hamn, Funktionsrätt deltar - fler

deltagare? : Är en Inspirationsdag gemenskap och fritid ftir alla. Bl.a. Christian
Hedberg från Paralympic i Paraishockey ftireläser. Anställda deltar den dagen.

b) Påminnelse om samtyckesblanketten: En samtyckesblankett är utskickad som ersätter
den tidigare PUL- blanketten.

Viktigt att den fylls i och skickas till kansliet snarast, även om man har fyllt i en PUL
tidigare. Samtyckesblanketten finns också att hämta ftir utskrift på vår hemsida.

c) Krister: Åldersftirändringar, demens, stroke, neurologiska sjukdomar, cancersjukdomar,
medftidda handikapp, olycksfall, dålig tandstatus eller infektioner mm. Kan göra att man
inte få i sig tillräckligt med näringsriktig och energirik mat.

Sitter man mycket blir det inte tillräcklig rotation av näringsämnen i kroppen.

En lösning är framtagen på ett heltäckande koncept av konsistensanpassad mat och
proteinrika rätter som ger matglädjen tillbaka.

Mer att läsa finns på specialfood.se
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§ 77(14)

§ 78(1s)

Ordförande: Åke Ring

edesjö
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Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas: 2018-09-26 k1.15.00 på Funktionsrätt Kalmar läns
kansli.

Mötets avslutning
Ordftiranden tackade styrelsen ft)r medverkan och avslutade dåirefter mötet.

Sekreterare: Annelie Olsson
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Justerare: learry Ruisla


