FSO Resurscenter Kalmar län

FSO STYRELSEMOTE NR 4 2017
Onsdag 5 april

Kl: 15.00-17.55
FSO Resurscenters lokaler
Nygatan 30 Kalmar

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Arne Hertzberg §52- §66d.
Christer Andersson
Krister Ekström

Ej närvarande:
Cleary Ruisla har aviserat frånvaro
Hans Tedesjö har aviserat frånvaro
Walter Rydström har aviserat frånvaro

Irna

Jönsson
Sophie Eriksdotter Forsman
Claes-Göran Larsson tjänstgörande ers.

Christopher Harrysson tj änstgcirande ers. §s7-§68

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

Inbjuden: Inga inbjudna

§ s2(1)

Mötets öppnande och upprop
Ordförande Ake Ring hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
Därefter förrättades upprop av sekreteraren.

§ s3(2)

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §62 Kanslifrågor: sRF köket våning 3.

§

s4(3)

Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes: Irna

Besök och Postadress

Nygatan 30
39234 KALMAR

Jönsson och christer Andersson.

Postgiro: 44 45 49-0
Bankgiro: 5150-4033

Org.nr:

83 24 00-875'7

Telefon: 0480-274 40 Fax 0480-274 64
E-postadress : hso.kalmarlan@telia. com
Hemsida: www.kalmar.hso.se
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§

s5(4)

Protokoll
Protokoll nr.2 och nr.3 föredrogs och lades till handlingarna.

§

Inkomna protokoll, externa
ABF Studiekommitt6s protokoll 2017-02-23 finns på kansliet.
ABF Arbetsgrupps protokoll 2017-02-23 finns på kansliet.
västervik kommuns Rådet för funktionshinderfrågor protokoll 2017 -03-03.
Protokoll från Kalmar kommuns tillgänglighetsråd (KTR) finns att hämta på

s6(s)

nätet www.kalmar.se.

Samtliga kommuners protokoll finns att hämta på nätet.
§

FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län

s7(6)

Protokoll 2017-02-17
Presidie 28 april: Krister Ekström fick uppdraget att ta upp våra
pågående frågor, skrivelsen med 10 punkter, länsfärdtjänst och avgifterna för
vård och hjälpmedel m m.
Samt att informera om "Funka för livet"-mässan 3-4 maj, FSO:s
medlemskonferens 8 juni och att FSO står bakom gjord skrivelse av
Elöverkänsligas förening.

Det upplevs att KLT inte lyssnar på oss på Funktionshinderrådets möten.

Skrivelser för kännedom

§ 58(7)

Inga fanns.

§ se(S)

Skrivelser för beslut
Inkommen skrivelse Elöverkänsligas fiirening Kalmar län: Styrelsen beslutar att
skicka till landstingsstyrelsen att FSO Resurscenter stå bakom gjord skrivelse, och
att ta med som en bilaga

till Funktionshinderrådet.

Bilaga 1. Skrivelse.

§ 6o(e)
a)

Rapporter
FSO Årsmöte l9l3z Å.rsmötet hölls på Corallen i Oskarshamn, Linda Fleetwood gjorde
ett bra jobb som årsmötesordförande. Representant från Elöverkänsligas förening kunde
denna gång delta i lokalen. Det bjöds på god lunch för alla representanter som deltog.
Frågor ställdes och besvarades av Linda efter mötet. Vilket var mycket uppskattat.
Christer Andersson tackade på dagens styrelsemöte för sin tid som ordförande.

b)

ADB-Sydost årsmöte 2313: FSO:s representant i ADB:s styrelse, Sophie
Eriksdotter Forsman informerade att en ny ledamot tillträdde, det har inte varit så
många möten under året. Mer information kommer längre fram.
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§

61(10)
a)

Ekonomi
Ekonomisk rapport: Nils-Allan informerade att ekonomin ser positiv ut.
Rapporter är utskickade

§62(11)
a)

till

styrelsen.

PersonalfrägorlKanslifrågor
Personalfrågor: Utvecklingssamtal: Åke informerade att utvecklingssamtalen
är giorda, en skriftlig rapport kommer till styrelsen.
Två personer till löneutvecklingen: Styrelsen beslutade att ordförande Åke
Ring och Christer Andersson gör detta.
Claes-Göran Larsson ställde frågan hur det går med kassörstjänsten.
Det informerades om att Nils-Allan vill fortsätta ytterligare en tid, en
gemensam utvärdering görs längre frammed Nils-Allan.
Ingen ny kassör kommer att anställas i nuläget.

b)

Kanslifrågor: Kansliets öppettider: Olika förslag diskuterades.
Styrelsen tar ställning för beslut på nästa styrelsemöte den L0 maj.

SRF:s kök: Föreningen hyr lokaler av FSO på tredje våningen och önskar att
den väggfasta uppfällbara sängen i köket tas bort.
Styrelsen beslutade att den tas bort.

§

63(12)
a)

Studier Konferenser
Övriga kurser: Arne informerade om fötjande tänkta kurser.
Nyvalda styrelsemöte, steg 122-23 april Oskarshamn, Corallen
Hälsokurs, 6-7 maj Ädelfors folkhögskola
Söka fonder,läsa ritningar 7-8 oktober Oskarshamn, Hotell Ett
Id6 o samverkanskurs och möten25-26 oktober Oskarshamn, Hotell Ett
Nyvalda styrelsemöte steg 2,28-29 oktober Oskarshamn, Hotell Post (ifall
bidraget räcker

till)

Möten:
Studiekommitt6 17 maj Oskarshamn, Hotell Ett
Arbetsgruppen 28 oktober Oskarshamn, Hotell Ett

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören i föreningen.
Kurser läggs också ut på FSO:s hemsida.

FSO medlemskonferens: I Oskarshamns folkhögskola den 8/6 är årets första
medlemskonferens. Programmets innehåll är inte helt klart ännu men handlar
bl.a. om LSS, föreläsare Erik Wahlgren, samt andra föreläsare,
kulturarrangemang, lunch.

Inbjudan skickas ut när allt är klart. Reservera datumet redan nu.

§64(13)
a)

Flerlänsmöte2017
Inbjudan LIF: Flerlänsmöte

15-1,6 maj Haninge: Styrelsen beslutade att Sophie
och Sara deltar på de kostnadsfria dagarna.

HSO: Länskonferens 16 maj, öppen kongress 17 maj, kongress 18 maj,
75-årsjubileum 19 maj: Se ovanstående punkt.

§

65(14)

Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordfiiranden och styrelsen
' HSO Riks: Remiss Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid genetiskt

'
.
'
.
.
.
.

utbyte.
HSO Riks: Remiss Prom. Möjlighet att använda en särskild kvot vid
placering i kommunala skolor.
HSO Riks: Remiss betänkandet Saknad.
HSO Riks: Förslag till föreskrifter om bidrag till allmänna samlingslokaler.
HSO Riks: Debatt Uppsala Nya Tidning Sluta prata om assistansfusket.
HSO Riks: Remiss Sjukpenning i awaktan på slutligt beslut.
HSO Riks: Remiss Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.
HSO Riks: För en god och jämlik hälsa.

Dom föreningar som inte vill ha remisserna från HSO Riks skickade
sig från FSO får meddela det till kansliet.

till

Då åligger det till fiireningen att själva söka på Handikappfiirbundets
hemsida för att inte missa viktiga remisser.

§

66(15)
a)

Övriga frågor
Fortsatt konstituering: Punkt 5a. Ekonomiansvarig är hela styrelsen.
Punkt f. Kansliansvarig Christer Andersson.
Punkt l. Vice ordförande väljs på nästa styrelsemöte L0 maj.
Punkt n och o ska inte vara med i konstituerande utan stå i anställds
arbetsbeskrivningen.
Punkt q. Arbetsmiljöombud/s§ddsombud Unionen är huvudskyddsombud.
Punkt r. Utrymningsansvarig Sara, återkommer med riktlinjer hur det går till.

b)

Platser för styrelsemöte i norra delen: Nästa styrelsemöte är i Föreningshuset,
Asaskolan i Oskarshamn.
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Claes-Göran ansåg att aLla styrelsemötena kan läggas i Oskarshamn, eftersom det
ligger ungefär i mitten av länet.
Diskussion uppstod i ärendet. Annelie gav förslaget att stadigt ha ett
styrelsemöte i Västervik och ett i Oskarhamn t.ex. i april och september, övriga
mötesdagar i Kalmar.
Styrelsen uppmanas att komma med förslag

till

nästa styrelsemöte 10 maj.

c)

Styrelsen arbeta om nuvarande verksamhetsplan: Styrelsen läser på till nästa
styrelsemöte 10 maj om den behöver arbetas om.

d)

Åter erbjuda medlemskap i FSO till DHR, R, SRF: Styrelsen beslutade attny
förfrågan om medlemskap går

e)

till dom utomstående föreningarna.

Information om mässan "Funka för livet" 3-4 maj: Det beslutades att FSO:s
kansli håller stängt dessa två dagar, och att anställda ska bevista mässan.
Vad ska visas upqoch vilka ska stå? Ett schema upprättas, där varje person står
max två timmar. Ake och Sophie kan vara där, övriga styrelseledamöter
cirkulerar eftersom deras egna förening medverkar också.

Ett bildspel kommer att visas på en laptop samtidigt som en representant står
med, olika informationsmaterial och kontaktuppgifter till styrelsen ska också
finnas med.
Många bra foreläsare kommer att finnas på mässan se Funka för livets hemsida
www.ftinkaforlivet. se.

Ansökan om landstingsbidraget ska vara Jonas Lundgren titlhanda
senast den24 april.
En kopia på bidragsansökan samt verksamhetsberättelsen ska också
skickas till FSO.
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wfi

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas: 20L7-05-10 pä

§ 67(16)

Föreninsshuset i Åsaskolan Oskarshamn kI.15.00.
Samåkning görs.
Mötets avslutning
Ordföranden tackade styrelsen för medverkan och avslutade därefter mötet.

§ 68(17)

Ordförande:

Sekreterare: Annelie Olsson
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Justerare: Christer Andersson

6;lroy
,Y.&

Elöverkänsligas förening i Kalmar län
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1(2)

20'17-03-06

Landstingsstyrelsen
Landstingsservice
Bygg- och ftirvaltarenheten
Landstinget i Kalmar låin
Box 601, 39126 Kalmar

Elsanerat besöksrum, vårdrum och konferenslokaler vid nybyggnation av
psykiatrins lokaler vid sjukhusen i Kalmar län.
Enligt landstingsplanen 2017 * 2019 ingär det i landstingets uppdrag att arbeta fiir en j?imlik
hälsa genom hela livet hos låinets alla invånare. Vård ska därfor ges efter behov och på lika
villkor ftir alla. Landstinget ska särskilt uppmärksamma invånare som ingår i grupper som kan ha
svårt att komma till hälso- och sjukvården, med ett vårdbehov större än
genomsnittsbefolkningens eller som har svårt att föra sin egen talan. Omotiverade skillnader i
vård och behandling ur jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv ska identifieras och åtgiirdas.

Med utgångspunkt i ovan hänvisad landstingsplan vill vi i Elöverkänsligas Förening i Kalmar län
bidra med råd och tips hur det som där sägs kan göras möjligt ftir just vår grupp av
funktionsnedsatta när det gäller nybyggnation av psykiatrins lokaler vid de tre sjukhusen i
Kalmar län. Vid en nybyggnation kan man redan från början, genom okulär observation och att
genom att göra mätningar se var det är lämpligast att lägga utrymmen for elsaneringsåtgtirder
och ta nödvändiga hiinsyn. Detta påverkar kostnadema gynnsamt.
Behov och bakgrund
I en undersökning gjord av socialstyrelsen från 2009 beräknades 3"2 %o av befolkningen vara
elöverkänslig. Elöverkänsliga saknar idag möjlighet att kunna besöka hälso- och sjukvården,
delta i möten, anvåinda allmänna kommunikationer eller delta i det allmiinna sociala livet, gå på
bio, teater o.s.v. utan att påverkas $,siskt negativt av EMF (står för alla typer av
elektromagnetiska frilt, såväl fran fast elektrisk utrustning som från den radiofrekventa
strålningen fiån trådlös utrustning).
Det innebär också att vår förening inte kan utnyttja möjligheten att hyra konferenslokaler inom landstinget "gratis". Vi har mycket svårt att hitta lampliga möteslokaler. De flesta
av våramedlemmar har även problem med att transportera sig längre sträckor. Bilar tir inte elfria och allmänna kommunikationer är tö,r de flesta helt uteslutet, övriga passagerare använder
mobiler/smartphones och allt flera bussar har wi-fi installerad"
Våra representanter till de olika HSO[SO/tillgringlighets- och fun]tionshinderråd
på ltins och kommunal nivå, har mycket svårt (omöjlig ftir de flesta) att kunna delta på dessa
möten och ftireläsningar då det saknas låimpliga lokaler
Viktigt att ta i beaktande är att elöverkiinslighet åir som andra
överkänsligheterlallergier, det vill säga med stor variation i symtom från person till person och
över tid. En del har således måttliga besvär medan andra har mycket besvärliga symtom. Alla
reagerar inte heller lika för samma teknik.

Förslag
Elöverkänsligas ftirening i Kalmar län frireslår att man nu vid nybyggnation av psykiatrins
lokaler vid de tre sjukhusen i Kalmar län elsanerar ett eller flera besöksrum, vårdrum och en
konferenslokal på varje sjukhus. Elöverkänsliga personer som arbetar inom landstinget, ska ha
tillgång till likvärdig social miljö som övrig personal.
EI6verkänsligas Länsf?irening
Ordjiirande
Gunilla Nyberg-Oskarsson
Södra Mörhult 1
590 9l Hjorted

Kassör
Erik Andersson
Edsbruk GrantorpetlA
590 98 Edsbruk

Medlem i HSO, Handikappllirbunden

Kontor
c/o Karin Fluor
Edsbruk Grantorpet
590 98 Edsbruk

Telefon
0493-70510
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2017-03-02

För att få en rättvisande bild av påverkan från EMF krävs det att mätningama görs av fackfolk
med mätare med rätt kiinslighet och att även mätningar görs på stömingar i elnätet.
För att göra lokalema flexibla och fullt användbara i alla sammanhang ska det gå
att stänga av all EMF både partiellt och helt i och utanfdr aktuella rum. För att skapa
tillgänglighet ftir flera olika funktionsnedsättningar samtidigt kan t.ex. hörslingan delvis stiingas
av,brabelysning tillhandahållas ftir de synskadade i en del av lokalen och släckas i en annan del
o.s.v.
HEir är det viktigt att alla funktionsnedsattas föreningar ffir komma till tals.

Tidigare åtgärder
Tidigare har det på Västerviks sjukhus elsanerats tre vårdrum och ett rum på akutmottagningen
vid om och tillbyggnad av hus 01 och 11. I samband med det, i början av 2009, fick
representanter från Elöverkiinsligas ftirening i Kalmar låin komma med synpunkter på lämpliga
årtgärder, vilket var mycket positivt. På Kalmar sjukhus, finns det flera hus diir det gjorts enklare
åtgeirder. I hus 19 finns det ett rum med toalett diir det gjorts avskärmande åtgiirder. Detta har
inte givit önskat resultat enlig enligt elöverkänsliga som varit där.

Uppfiiljning
Föreningen har haft ett flertal möten med landstingsmajoriteten m.fl. Den 13 oktober 2016
lovade Lena Segerberg att ta med sig frågorna ang. information om vårt funktionshinder och
önskemålet om en "lathund" på avdelningar och på hemsidan. Föreningen lovades också
möj li ghet att v ar a delaktig vid nybyg gnationer.
Elöverkänsligas Förening i Kalmar län har vid flera tillf;iilen efterfrågat
uppföljande mätningar av de elsanerade rummen vilket vi inte fått gehör ft)r. Tyvärr har det efter
saneringar satts upp utmstning för trådlös kommunikation,',,ilken går genom r,äggar tak och
påverkar in i rummen. Det gör att nxnmen inte fungerar tillfredsställande.
Tyvärr har det blivit så att elöverkänsliga bara undantagsvis ffiu tillgång till de
elsanerade rufllmen. De har ibland fätt inforrnation om att rummen inte finns, blivit visade till fel
rum eller nekats att använda rummen.

Information.
Med en tydlig information, på intranätet och i pappersform i berörda utrymmen samt i
Landstingskatalogen och s§ltning om tillvägagångsätt ftr att stiinga av utrusning samt god
kommunikation mellan personalgrupper skapas möjligheter att ätgärderna verkligen nyttjas.
I landstingsplanen 2Arc-2018 står det "Alla som besöker iandstingets sjukvard ska känna sig
Wgga". Detta måluppfulls inte ftir alla i gruppen elöverkänsliga
Tillgtinglighet handlar inte om att en individ behöver ha en diagnos. Det iir individens möte med
miljön som ska beaktas. Föreningen hiinvisar här tillbl.a. FN:s konvention om rättigheter ftir
personer med funlctionsnedsättning och till diskrimineringslagen.

Vi

ser fram emot att

i brevform fä veta hur landstinget ämnar tillmötesgå våra önskemåI.

Men vänliga halsingar,_

Gunilla Nyöerg Oskarsson
Ordforande i Elöverkiinsligas ft)rening i Kalmar län

