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Närvarande:
Åke Ring ordf.
Lena Jönsson vice ordf.
Arne Hertzberg
Christer Andersson
Clearry Ruisla
Bengt Rosenqvist
Krister Ekström
Sophie Eriksdotter Forsman

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

Ej närvarande:
Christina Karlsson har aviserat frånvaro

Inbjudna:
S Jonas Hellberg
S Helen Nilsson

Ordförande Åke halsade inbjudna Jonas Hellberg och Helen Nilsson från Socialdemokraterna välkomna.

För socialdemokraterna handlar tillgringlighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan
delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska,
sociala, ekonomiska och kulturella livet.

Deras fiirdriktning är:
o En mer jåimlik hälsa
o En mer nära vård
o En tillgänglig vård
o En patientsäker vård
o En attraktiv arbetsgivare

Frågor ställdes och besvarades.

Besök och Postadress:
Nygatan 30
392 34 Kalmar

Postgiro: 44 45 49-0
Bankgiro: 5150-4033
Org.nr: 83 24 00 8757

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

Hemsida: www.funktionsrattkalmarlan.se



Jonas Hellberg och Helen Nilsson
Socialdemokraterna

§s7 (1)

§s8 (2)

§se (3)

§60 (4)

§61 (5)
a)

Mötets öppnande och upprop
Ordftirande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.

Närvaro/frånvaro noterades av sekreteraren Annelie Olsson.

Helen stannade kvar och tittade på Saras bildspel om projektet (fler funktionsnedsatta i arbete

och sysselsättning) se §63 c. Frågor ställdes och besvarades.
Se bilaga l.

Vice ordftirande Lena Jönsson gratulerades med en blomstercheck till fullda jämna ar.

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i § 68 b. Information Clearry.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Bengt Rosenqvist och Sophie Eriksdotter Forsman.

Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 4 redovisades och lades till handlingarna.

FRI(L, Funktionshinderrådet i Kalmar län
FRKL, protokoll2019-05-09: Finns på kansliet och Region Kalmar läns hemsida.
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b) FRKL , möte 5 september Ölands folkhögskola: Christer A informerade fran presidiemötet
14 augusti.

Styrelsen beslutade att stödja ftiljande punkter på dagordningen till mötet 5 sept: Fler tv-
kanaler, kostnader hemdialys, vårdval och hörselvård.

Christer A fick med sig frågan, när mediciner fattas på apoteket, till mötet med
Funktionshinderrådet 5 september.

Ny ledamot i rådet är Yvonne Hagberg, då Johan Nyman har avgått.

KlT-gruppens möte 2018 blev instäIlt, det är viktigt att ett ny'tt datum kommer.

Det är viktigt med skriftliga svar på inskickade skrivelser.

Kontuktu vår representant i rådet, Christer Andersson om det iir något man vill ta upp på
dessu möten.

Mobil: 073- 953 00 21 e-post: christer.larsg.andersson@mail.com

§62(6) Rapporter
Krister Ekström: Svar på kongressens behandling av inskickad motion: " Styrelsen delar
motiontirens bild av briserna i de olika stöden till barn medfunktionsnedscittningar och deras
vårdnadshavare. Vi har bedrivit ett intensivt arbeteför attförstdrka LSS ochfAr afi påverka
det nya omvårdnadsbidraget och merkostnadserscittningen. Vårt påverkansarbete fortgår i de

frågorna ochvi serfram emot regeringens aviserade översyn av begreppet "normalt

farrildraansvar ".

I regeringsJörklaringen aviseras en översyn av begreppet "normaltfördldraansvor" vilket cir

positivt och angekiget. Inftr en sådan översyn cir det viktigt att påpeka de glapp somfinns
mellan olika lagar idag, precis som motiondren ger en rad exempel på.

Styrelsen var ej nöjd med svaret, och tas upp på nästa styrelsemöte hur vi går vidare.

§63(7) Utvecklingsområden
a) LSS och psykiatri: Vice ordforande Lena berättade att det är mycket okunskap och rädsla.

Dokument delades ut.
Se bilaga 2.

Var står vi i brister osv.
Christer A och ordf. Åke arbetar fram material och presenterar till nästa styrelsemöte 2519

(skickas ut ft)r synpunkter till styrelsen innan nästa styrelsemöte)

b) Checklistavalberedningen: Frågandiskuterades.

c) Projekt, fler funktionsnedsatta i arbete och sysselsättning: Se ovan i protokollet.

§64(8) Bkonomi
a) Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen.
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§65(9) PersonalfrägorlKanslifrågor:
a) Åkes och personalens fiirslag till ftirändring av arbetsrutiner: Styrelsen beslutade att

godkanna forslaget, en prövotid till december månad då utvärdering kommer ske.

Fr. o.m 1/9 är kansliets öppettider kI.8.00-12.00.

Telefontiden tas upp på nästa styrelsemöte 25 september.

b) Personalsituationen: Ordf. Åke informerade styrelsen hur läget är.

§66(10) StudierKonferenser
Medlemskonferens I oktober: Tre medlemsftireningar presenterar sig och deras livsvillkor.
Är i Oskarshamn, inbjudan är utskickad. Anmälan senast 24 september.

Arbetsterapi - Då, nu och i framtiden 2319 Oskarshamn, Blå jungfrun: Inbjudan är
utskickad och är kostnadsfri.

Ovriga kurser:
Arne informerade att ny ombudsman är Carina Dagbro.

o Studiekommittdn har kurs och möte 17l9
. N),valda styrelseledamöter steg tre kommer i oktober.
. ABF InspirationsdagTlll i Oskarshamn.

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören iföreningen.

Kurser liiggs också ut på Funktionsriitt Kalmar ltins hemsida.

§67(11) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordfiiranden och styrelsen
o Funktionsrätt Sverige: Remissvar, Yttrande över betiinkandet Framtidsval-karriärvägledning ftir

individ och samhälle.
o Funktionsrätt Sverige: Förslag till ftireskrifter om information till kollektivtrafikresenärer.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, betänkandet belastningskontroll i arbetslivet.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Stärkt kompetens i vård och omsorg.
o Funktionsrätt Sverige: Artikel "Lika villkor" i SvD.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Om sällsynta hälsotillstand.
o Funktionsrätt Sverige: remiss, Om nutritionsterminologi.
. Funktionsrätt Sverige: Avgivet remissvar: Agenda 2030 och Sverige SOU2019:13.
. Funktionsrätt Sverige: Nazisternas närvaro riskerar att tysta det demokratiska samtalet.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel i Dagens samhälle, Försäkringskassan måste återta sin

samhällsfunktion.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss av begrepp inom läkemedelsområdet.
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§68(12)
a)

b)

Övrigt
Inkommit för kännedom: Anders Andersson KD, interpellation ang. finansiering av nya
kostnader för sjukresor och färdtjänst: Är utskickad till styrelsen och lades till handlingarna.

Information Clearry: Föreläsning i Västervik 18/9 om eksem och fodo2imnesallergi.

Pierre Edström" Liberalerna är inbiuden till stvrelsemötet 27 november.

§69(13) Nästa möte:
Nästa möte kommer att håtlas: 2019-09-25 kl. 15.00 i lokal "Gotland" Kalmar

§70(14) Mötets avslutning
Ordföranden tackade styrelsen ft)r medverkan och avslutade därefter mötet.
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Sekreterare : Annelie Olsson


