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Kalmar [än
Funktionsrätt Kalmar län
Styrelsemöte nr. 12019
Onsdag 23

januari29l9

Kl.15.00
Funktionsrätt Kalmar liins lokal
Nygatan 30

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Walter Rydström vice ordf.
Arne Hertzberg

Ej närvarande:
Hans Tedesjö har aviserat frånvaro
Christopher Harrysson ers. har aviserat frånvaro

Bengt Rosenqvist
Christer Andersson
Clearry Ruisla
Krister Ekström
Lena Jönsson
Sophie Eriksdotter Forsman
Christina Karlsson ers.
Rose-Marie Arnviken Litbo tj.ers.

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

Inbjuden:
Åsa @elix) Everbrand, Länstyrelsen

Inbjudna Åsa @etix) Everbrand från Länsstyrelsen, som helst vill bli kallad för Felix, informerade om
regeringsuppdraget att stödja kommuner och regioner med genomft)randet av sina
funktionshinderpolitiska strategier och planer. Arbetet sker i samarbete med Myndigheten ftir
delaktighet (MFD) och funktionshinderorganisationerna.
Genom ett övergripande och långsiktigt arbete kan vi ftirbättra levnadsvillkoren ft)r personer med
funktionsnedsättning och öka tillgängligheten i Kalmar och Kronobergs Iän.
Samråd och delaktighet ska genoms)rra allt!

Ordft)rande Åke tackade "Felix" fiir informationen.

Besök och Postadress
Nygatan 30
392 34 Kalmar

Postgiro: 44 45 49-0 Telefon: 0480-274 40
Bankgiro: 5150-4033
E-postadress: kansliet@funktionsrattkalmarlan.se
Org.nr: 83 24 00 8757 Hemsida: www.funktionsrattkalmarlan.se
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1(1)

Mötets öppnande och upprop
Ordftirande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och ftirklarade därefter mötet öppnat.
Alla uppmanades att stänga av sina mobiler under mötet.
Närvaro/frånvaro noterades av sekreteraren Annelie Olsson.

§

2(2)

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg

i

§12 f. Presidieträff

i Oskarshamn

§

3(3)

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Lena Jönsson och Krister Ekström.

§

4(4)

Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 8 redovisades och lades till handlingama.

§

5(5)
a)

FRI(L, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Rapport FRI(L 14 december: Krister Ekström informerade att Åsa (Felix) Everbrand,
länsstyrelsen medverkade och informerade kring sitt arbete med hjälp av ett bildspel. Av
informationen framgick att länsstyrelsen ska vara ett stöd till kommuner och regioner i
funktionshinder politiska frågor.
Information från Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmeiktige lämnades av Pierre Edström
och Lena Segerberg om den nya majoriteten som ska styra regionen, budgetarbetet, om
möjligheten att inft)ra vårdval vid utprovning av hörapparat utreds och om att möjligheten att
infora länsftirdtjänst ska utredas under mandatperioden.
Information från IT-direktör Johan Hallenborg liimnades om IT-verksamheten inom
landstinget och arbetet med digitalisering och nyttan av IT.
Conny Karlsson, KLT informerade om resandestatistik, kundnöjdhet m.m. Diskussion
uppstod kring tveksamheter om statistiken verkligen stämmer. Politikerna verkar inte känna
till allt om KLT. Vi påminde också om kallelse till arbetsgruppen kring f?irdtjänst m m!
Styrelsen beslutade att Christer A, Krister E och Sara skissar på ftrslag att ta upp med Region
Kalmar liin i ärendet.

Vidare liimnades information från Regionftirbundet, Rådets kansli och funktionshinderorganisationema.
Rådet beslutade attvälja Gerd Mahl Nilsson, R

till vice ordftirande. Funktionsrätt Kalmar län

fick i uppdrag atl utse en vice ordftirande bland sina ordinarie representanter och återkomma.
En diskussion fördes kring hur funktionshinderrörelsens representanter utsetts.
Diskuterades på dagens styrelsemöte om att Funktionsrätt Kalmar liin ska bli mer offensiva
gäI1ande t.ex. länsftirdtjänst och 10- punktslistan.
Funktionsrätt Kalmar län företräder allavåra medlemsfrireningar i FRKL.
/
Föreningarna kan också bjuda in politikerna till sina olika möten.
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§

6(6)
a)

Protokoll FRI(L 2018-12-14. Finns på kansliet och landstingets hemsida.
Rapporter
Rapport från Delaktighetsdagen 5ll2 Norrköping: Om full delaktighet i samhället, Sara,
Hans och Nils-Allan informerade att det var en bra dag. Nästa år iir det på en annan plats.

b)

Ny ordfiirande i FRKL: Christer A informerade att Helen Nilsson (S) är ny ordftirande.

c)

Vice ordfiirande i FRKL: Christer Andersson och Gerd Mahl Nilsson är valda vice
ordförande i rådet.

d)

Rapport från presidiemötet i FRKL l8/1: Christer A informerade bl.a. att det planeras
utbildning för ordinarie ledamöter och ersättare i rådet 13/3. Nya organisationen i länet hur
dom ska arbeta, beslut av Regionstyrelsen om samverkansaltalet tas 612. Dagordningen gicks
igenom till nästa möte.

§

7(7)
a)

Utvecklingsområden
Inkommen fråga att lyfta från ftirening?: Inkommit brev om tillgiinglighet fran
Elöverkänsligas ftirening i Kalmar län.
Styrelsen beslutade att Funktionsrätt Kalmar län stödjer Elöverkänsligas ft)rening om
tillgeingliga möteslokaler, samt att ordf. Åke grir en skrivelse till Funktionshinderrådet som
även inkluderar andra allergier också.

b)

Inkommit svar från KD gällande LSS och länsf?irdtjänsten: Svar på utsänt brev till
olika politikerna har endast inkommit ftan KD.
Bilaga

de
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c)

Inkommit frågor om regionala samråd om kollektivtrafikens tillgänglighet: Svar har
inskickats fran KlT-gruppens representanter Krister Ekström och Kerstin Johansson.

d)

Samarbete med Linneuniversitetet: Funktionsrätt Kalmar liin har ett samarbete med
Linneuniversiteten i Kalmar och Växjö. Om att öka och sprida kunskapen i samhället.
28ll foreläser kanslichef Sara Cullin Rinaldo och ftireningen Kalmarbygden FUB i Kalmar.
Medlemsftireningarna kan kontakta Sara på: sara@funktionsrattkalmarlan. se
om man vill vara med och ftireträda från sin ft)rening.

§8(8)
a)
b)
§

9(9)
a)
b)

Ekonomi
Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen. Ekonomin ser fortsatt
positir,t ut.
Anställdas löneökning är 1,6Yo ftir år 2019, finns det utrymme uppräknas dentill2Yo.
Förslag

till budget 2019:

Presenteras på nästa styrelsemöte 27 februan.

PersonalfrägortKanslifrågor:
Kanslianställd tjänstledig: Kanslist Simon Runberg är tjåinstledig ftir studier under 2019.
Kassören Nils-Allan utökar sin tjänst till 12 tim i veckan tillsvidare.
Utvecklingssamtal planeras efter

utvecklingssamtalen.

712:

Ordf. Åke gör en sammanfattning efter
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10(10) Studier Konferenser

a)

Medlemskonferens l4l2 "Nled lagen som verktyg": Inbjudan är utskickad, anmälan senast
7 februari

till

Funktionsrätts kansli.

Övriga kurser:
Arne informerade att det blir tre styrelsekurser, mer information kommer längre fram.
ABF Kalmar Öland heter numera ABF Kalmar län.
Medlemskonferens "Att leva med funktionshinder" kommer i oktober.

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören iföreningen.

Kurser ltiggs också ut på Funktionsriitt Kalmar liins hemsida.

§

11(11) Nätnyheter

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
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§

och övriga nyheter/utsända till ordfiiranden och styrelsen
Funktionsrätt Sverige: "Hög tid ftir en oberoende MR-institution".
Funktionsrätt Sverige: Pressmeddelande om budgeten.
Funktionsrätt Sverige: Debattartikel om mänskliga rättigheter.
Funktionsrätt Sverige: Avgivet remissvar: Vårt gemensarnma ansvar fcir unga som varken
arbetar eller studerar.
Funktionsrätt Sverige: Avgivet remissvar: en andra chans och en annan chans ett komlux i
tiden.
Funktionsrätt Sverige: Skolverkets ft)rslag till ändringar i läroplaner om mer rörelse i skolan
samt remisser avseende tilläggsuppdraget om utökad undervisningstid i ämnet idrott och hälsa
i specialskolan.
Funktionsrätt Sverige: debattartikel om behovet av en blocköverskridande reform om nära
vård.
Funktionsrätt Sverige: Styrelsens förslag till kongressen 16 maj 2019.
Funktionsrätt Sverige: debattartikel "Sjukvård far inte bli en plånboksfråga".
Funktionsrätt Sverige: nyheter och utspel om LSS - utredningen.
Funktionsrätt Sverige: Remiss: En arvfond i takt med tiden.
Funktionsrätt Sverige: Debattartikel, Tio år ftir funktionsrättskonventionen.
Institutet for Medicinsk Rätt. Nya kurser inom etiken.
Funktionsrätt Sverige: Remiss: Samspel ftir hälsa.
Funktionsrätt Sverige: promemoria om iindring av övergångsbestämmelsen ftir behörighet
inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Funktionsrätt Sverige: Remiss: Möjligt, tillåtet och tillgängligt.
Funktionsrätt Sverige: Pressm. Låt funktionsrätten genomsyra regeringsftirklaringen.

12(12) Övrigt

a)

Fyllnadsval ersättare i ritningsgranskningsgruppen: Styrelsen beslutade att avstå ersättare
i ritningsgranskningsgruppen.

b) Infiir årsmötet: Tas på styrelsemötet27 februari.
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te

Ändra tid till styrelsemötet27 februari i Oskarshamn: Lokal är bokat på Åsaskolan,

c)

ftireningshuset.
Styrelsen beslutade att mötet börjar kl.14.00 p.g.a. att annan ftirening har bokat samma lokal.

Partier inbjudna Vänsterpartiet

d)

22152

Linda Fleetwood och Lena Granath Viinsterpartiet,

kommer på styrelsemötet 22 maj.

Funka.nu: Kurs tillg?inglighetsdagar 9-1014 i Solna. Styrelsen beslutade att ingen deltar från
Funktionsrätt Kalmar län.

e)

Presidieträff Oskarshamn: Rådens presidier i länets kommuner och Landsting deltar med
representanter på Oskarshamns sjukhus den 1212.

13(13)

-

Nästa möte:
Nästa möte komm er att hållas: 2019-02-27 k1.14.00 på Åsaskolan" fiireninsshuset
Oskarshamn.

14(14) Mötets avslutning
Ordftiranden tackade styrelsen ftir medverkan och avslutade därefter mötet.
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Svar från KD på frågor från styrelsen i Funktionsrätt
Kalmar län
Vi fortsätter kampen fiir LSS och Länsf?irdtjänst.
Funktionsrätt i Kalmar län ställer relevanta frågor till partierna huruvida man har uppfyllt två av de
vallöften som flera parter gav uttryck för under valrörelsen. Det handlar om LSS och Länsfiirdtjänst.
Låt oss diirför ge en bild av hur Kristdemokraterna arbetar med dessa två frågor.
Den avsatta rödgröna regeringen har under flera år sakta men säkert ägnat sig åt ett slags
smygavveckling av LSS-reformen. Regeringen gav exempelvis Försäkingskassan direktiv i
regleringsbrevet2016 att minska antalet timmar inom den statliga assistansersättningen och tillsatte en
utredning med huvudsyfte att minska kostnaden för assistansen. Samtidigt har regering varit passiv när
ny rättstillämpning fått stora negativa konsekvenser.

I valrörelsen var alla partier rörande överens om att det var akut att vidta åtgärder for att upprätta LSS.
Tyvärr verkar det från många håll endast varit valrörelseretorik. Det är fortfarande akut att vidta
åtgärder för att rädda dem som varje dag tvingas kämpa i LSS-krisen. Från KD:s sida har vi bland
annat pressat på i frågan genom attlägga ett så kallat utskottsinitiativ i riksdagens socialutskott.
Vi gjorde det på forsta mötet efter riksdagens öppnande for att så snabbt som möjligt fa till en snabb
lagflorändring.
Det verkar som att det nu skapas öppningar från de andra partierna och att de nu har landat i atl de ät
villiga att stödja och ställa sig bakom vårt initiativ. Om utskottet enas anser vi att utskottet kan ge
mandat till en övergångsregerin g att agera. Vi kan inte passivt stå bredvid och se på i denna akuta
situation. Vi avsätter även pengar i budget for att påbörja återuppbyggandet av LSS.

Under flera år har vi arbetat flor att infora länsftirdtjänst i Kalmar län. Tyvärr hamnade vi inte i
majoritet i den nya regionen men fortsätter driva frågan om länsfiirdtjänst tillsammans med
Moderaterna. Senast nu i november i samband med att Region Kalmar liin skulle anta budgetplan så
ställde vi tydliga krav ftir att ftirbättra och underlätta resandet i länet.
Vi vill forenkla regelverket for sjukresor och fiirdtjänst och tydliggör regelverket så att till exempel
personer som har behov av permobil och andra hjälpmedel som kräver specialfordon kan ta med dessa
vid resa samt infora en modell ftir länsfiirdtjänst som knyter ihop länet.

hade forhoppningar om att efter valet kunna forverkliga allt det som vi arbetat ftir vad gäller både
LSS och Länsftirdtjänst. Ännu har Sverige ingen regering på plats och i den nya regionen så hamnade
vi inte i majoritet. Men oavsett kan ni lita på att KD även fortsättningsvis kommer arbeta stenhårt for
forbättringar i LSS och ett införande av Länsftirdtjänst i Kalmar län.

Vi

Jimmy Loord (KD)
Riksdagsledamot

Anders Andersson (I(D)
Oppo s itionsråd med ansvar for

ko

llektivtrafi kfrågor
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