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Funktionsrätt Kalmar län
Styrelsemöte nr. 4 2018
Onsdag 30 maj 2018
KI.15.00
Funktionsrätt Kalmar liins lokal
Nygatan 30

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Arne Hertzberg
Clearry Ruisla
Krister Ekström
Lena Jönsson
Walter Rydström
Christopher Harrysson tjänstg. ers §55-§63
Rose-Marie Arnviken Lito tjiinstg. ers.

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

§ 50(1)

§ s1(2)

§ 52(3)

Ej närvarande:
Bengt Rosenqvist har aviserat frånvaro
Christer Andersson har aviserat frånvaro
Hans Tedesjö har aviserat frånvaro
Sophie Eriksdotter Forsman har aviserat frånvaro
Christina Karlsson ers. har aviserat frånvaro

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

Hemsida: www.fsokalmarlan. se

Mötets öppnande och upprop
Ordftjrande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och ftjrklarade mötet öppnat.

Nåirvaro/frånvaro noterades av sekreteraren Annelie Olsson.

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §59b. Kursarrangemang, §61d. Insiindare och

§61 e. Förslag samtyckesblankett.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Walter Rydström och Krister Ekström.

Besök och Postadress
Nygatan 30
392 34 Kalmar

Postgiro: 44 45 49-0
Bankgiro: 5150-4033
Org. nr: 83 24 00 8757
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§ 53(4) Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 3 och konstituerande protokoll: Redovisades och lades till handlingarna.

§ 54(5) Inkomna protokoll, externa
Studiekommittdns mötesprotokoll 20 1 8-03 -20
En fråga ställdes om vad kostnaden blev på funktionshinderdagen.
Informerades att nästa funktionshinderdag är 15 september.

Emmaboda kommun: KPR och KTR:s protokoll 2018-05-21,
rådets skrivelse till KLT. (tas upp på Funktionshinderrådets möte 5 juni)
Se Bilaga 1.

Västervik kommun: Anteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2018-05-18.

Protokoll från Kalmar kommuns tillgänglighetsråd (KTR) finns att hämta på nätet
www.kalmar.se.

§ 55(6) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
FRKL möte 5 juni i Vimmerby: Diskussion uppstod om ftirdtjänst (kommunalt), det är
viktigt att klaga om man är missnöjd på olika vis med sin resa. Så det kommer rätt i
statistiken över bra eller dåligt.

Våra representanter i rådet fortsätter att driva våra frågor bl.a. om länsfiirdtjänsten.

Rappoft från mötet kommer på nästa styrelsemöte 22 augustl

§ 56(7) Rapporter
a) Rapport från medlemskonferensen 27 april: Det var en bra dag med många deltagare.

Kostnaden blev lite mer, ekonomiska medlen från ABF till nästa medlemskonferens blir
därför mindre.

Styrelsen beslutade att Funktionsrätt Kalmar län tillför max 7-10.000kr. för att kunna ha

en bra medlemskonferens.

Minnesanteckningar gjordes futn27 april och är utskickade.

Information kom att foreningen Njurft)rbundet Sydöstra Sverige ersätts av
Njurföreningen Kalmar län som medlemsftjrening hos Funktionsriitt Kalmar län.

b) Rapport från fördelningskommitt6n: Nils-Allan informerade att beslut tas 12 juni.

§ 57(8) Ekonomi
Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen. Är något bättre
än förra året vid samma tidpunkt.
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§ 58(9) PersonalfrägorlKanslifrågor
a) Kansliet semesterstängt: Kansliet stänger 9 juli (v.28) och öppnar äter 13 augusti (v.33)

Storstädning sker under semestern.

b) Uppdatering av regler: Ett uppdaterat tjänstereglemente görs under hösten.

c) Hörslingan: En tekniker har testat vår hörslinga på tredje våningen i konferenslokal
"Frösön" inga fel fanns, men den är ålderstigen. En offert är inkommen på 72.6001§.

En prioriteringslista kommer göras på investeringar som behövs till nästa styrelsemöte 22

augusti. Först kommer telefoni och data som är bestämt sedan tidigare.
En investeringsbudget kommer också att göras.

§ 59(10) Studier Konferenser
a) Medlemskonferens 16 oktober: Nästa är i Oskarshamn folkhögskolan och då om

anhörigfrågor.

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

Nyvalda styrelseledamöter steg 2: 29-30 september Hotell Corallen Oskarshamn

Id6 och samverkan:24-25 november Hotell Corallen Oskarshamn

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören iföreningen.

Kurser ltiggs också ut på Funktionsrtitt Kalmar kins hemsida.

§ 60(11) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
o Institutet för Medicinsk Rätt: Seminariedagar 25-26 oktober Sthlm.
o Funktionsrätt Sverige: Remissvar, nystart ftir byggstandardiseringen genom

stärkt samverkan.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Med undervisningsskicklighet i centrum.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Ökad trygghet ftir studerande som blir sjuka.
o Funktionsrätt Sverige: Kampanjvecka, vår valfråga funktionsrätt ska

säkerställas i svensk lag.
o Funktionsrätt Sverige: Enkätsvar FN hälsa.
o Funktionsrätt Sverige: Pressm. MP foreslår att besparingskravet tas bort.
o Funktionsrätt Sverige: Sparkravet i den pågående LSS-utredningen tas bort.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Föreskrifter om Transportstyrelsens

föreskrifter.
o Funktionsrätt Sverige: Skolverkets ftirslag av remiss till ändringar i SKOLS

2017:142.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Reformerade stöd till personer m.

funktionsnedsättning.
o Funktionsrätt Sverige: Remissvar Reformerade stöd till personer med

funktionsnedsättning.
o Funktionsrätt Sverige: Pressm. Om dagens funktionshinderdelegation.
o Funktionsrätt Sverige: Remisspromemorian om behörighet att undervisa i

specialskola.
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§ 61(12) Ovriga frågor
a) Förslag till temadagar: Inkommit förslag från ftirening att det kan vara om FN

konventionen om rättigheter ft)r personer med funktionsnedsättning,
diskrimineringslagstiftningen, barnkonventionen, hur kan j ag som funktionsnedsatt
använda mig av dessa föreskrifter?

Inkommit förslag tänks på till nästa års planering av medlemskonferenser.

Medborgardialog med tillgänglighet i fokus 4 juni, representant från funktionsrätt?:
Styrelsen beslutade att vem som vill av styrelse och anställda far medverka.

Lt-listan: Vår landstingslista som finns på hälsocentralerna är återkallad för omarbetning.
Ny omgjord kommer efter sommaren.

Insändare: Ordftirande Åke har gjort en insändare som kommer att skickas till
tidningarna.
Styrelsen beslutade att skriva insändare till tidningarna kommer attvaru ett sätt för
Funktionsrätt Kalmar län att arbeta med.

Åke och Sara får i uppdrag att skriva insändare till tidningarna.

Förslag samtyckesblankett: Enligt GDPR har en samtyckesblankett arbetats fram och
kommer att skickas ut.

Rose-Marie gav informationen om en mässa i Stockholm "Allt för hälsan" 9-11

november.

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas: 2018-08-22 k1.15.00 på Funktionsrätt Kalmar läns

kansli.

Mötets avslutning
Ordftiranden tackade styrelsen för medverkan önskade alla en trevlig sommar, och
avslutade därefter mötet.

§ 62(13)

§ 63(14)

b)

c)

d)

e)
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TiII KLT
Järnvägsgatan 't I
579 30 !{ögsby

2A18-02-12

På senaste sammanträdet med Emmaboda kommuns Kommunala Pensionärs- och

Tillgånglighetsråd beslutades att skicka en skrivelse angående sjukresor och

seniorresor på sträckan Kalm ar-Em maboda-Nyb ro.

Så här står det på KLT:s hemsida:

Reser du med SJ-fäg mellan Kalmar-Nybra-Emmaboda måste kupongen
ersätfas av en enketbitjett innan ombordstigning. Detta gör du på KLT
Bi$ettförsäljning i Kalmar, Nybro eller Emmaboda

Svårigheten med det är begränsade öppettider i kiosken vid stationen och dåligt
fungerande automater. Senaste informationen jag fick på tåget var att
sjukresekupongen på kallelsen till sjukhuset eller annan vårdinrättning inte behöver
ersättas på Öresundståg och Krösatåget. Har framfört de här frågorna till ansvariga
ett antal gånger, men ledsamt nog utan reaktion från de ansvariga för resorna. Efter

rådsmötet har Karl Johan Bodell informerat om att det skett en förenkling vid resor

med öresundståg, Krösatåg och Kustpil där sjukresekupongen räcker som färdbevis.

Den forbättringen är utmärkt men varför informeras det inte på ett tydligt sätt att den

förändringen skett, det är samma gamla text som ovan på KLT:s hemsida' Sen
kvarstår problemet om den enskilde stiger på ett SJ tåg

Vi önskar en förändring i sin helhet där den på kallelsen till sjukinrättningen bifogade

sjukresekupongen gätler sam färdbevis oavsett vilket bolag som ombesö$er trafiken

med buss och tå9.

För seniorkortet gäller nedanstående text:

Vid resa med tåg på sträckan Kalmar - Emmaboda - Vrssefiärda mäste
produkten aktiveras och produktkvitto skrivas ut innan påböriad resa'
Produktkvittotskrfys ut i de autamater som finns på perrongerna eller hos
något av våra fasta försäljningsställen. Resekortet tillsammans med

p ro d u Kkv itto gä I I er so m fä rd bev is "

Då det oftast är tekniska problem med automaterna och om man reser utan
produktkvittot kan det uppstå en diskussion med konduktör om rätten att resa. Det

här måste det bli en ändring på. Det får inte vara så omständligt att åka med
kollektivtrafiken så rnan hellre väljer bilen framför tåg eller buss. Det känns givetvis

inte bekvämt att riskera en diskussion med konduktören om rätten att resa med på

tåget.

Vi önskar även här en förändring så def inte behövs visas upp något extra
produktkvitto från dåtigt fungerande automaterför att åka med på tåget.

Enligt uppdrag från Emmaboda kommuns Kommunala pensionärs- och

tillgänlighetsråd.
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