
Funktionsrätt Kalmar län
Styrelsemöte nr. 12020
Onsdag 22 jarnaÅ2020
Funktionsrätt Kalmar läns lokal
Nygatan 30

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Ame Hertzberg §1-§11
Bengt Rosenqvist
Christer Andersson
Christina Karlsson
Clearry Ruisla
Krister Ekström
Lena Jönsson
Sophie Eriksdotter Forsman

Kansliet:
Annelie Olsson sekreterare
Nils-Allan Edman kassör

Funktionsrätt
Kalmar län

Ej närvarande:

Inbjudna:
Åsa Selander
Elisabeth Stake

Inbjudna till dagens möte var Åsa Selander, projektledare och Elisabeth Stake, handledare i projektet,
Samverkansplattform Kalmar län med Coompanion. Målet är att genom utbildning till konsten att
foreläsa ska leda till praktik, anställning eller studier lor personer med funktionsnedsättning som står
långt ifrån arbetsmarknaden. Frågor ställdes och besvarades.
Bildspel visades, se bilaga I

Ytterligare 10 personer kommer att rekryteras, vill du vara en av dom eller for mer information om
projektet kontakta Elisabeth Stake mobil: 070-425 41 60
eller mail : elisabeth. stake(Ecoompanion. se

§1 (1) Mötets öppnande och upprop
Ordftirande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och forklarade därefter mötet öppnat.

Närvaroifrånvaro noterades av sekreteraren Annelie Olsson.

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
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§2 (2) Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägget utvärdering FRKL, se nedan och §9b. Unionen gör
arbetsplatsbesök.

Christer A informerade om utvärdering av FRKL, hur samverkan fungerar
(samverkansar,talet). Funktionsrätt Kalmar län är en remissinstans till Regionen, och ingen
remiss har inkommit under 2019.

Det finns pågående ärenden som dras i "långbänk" t.ex. serviceresorna.

En del resultat har uppnåtts under året och forändringar gällande ftirdtjänst och riksf;irdtjänst
har skett som började gälla den 1 januari 2020.

o Man får nu ta med det lorflytningshjälpmedel som behövs vid destination for resan.

Detta gäller även for riksf;irdtjänstresor inom länet.
o Man kan ansöka om generell riksf;irdtjänst inom länet med möjlighet ftir tillstånd att resa

mot valfri adress eller kommun. Det behöver alltså inte som tidigare yara en specifik
adress.

Inforande av länsflärdtjänst är en viktig fråga ftr funktionshinderrörelsen, som majoriteten sagt

nej till på grund av for höga kostnader!

Vidare har genomforts att köerna har kortats ned till utprovning av hörapparat och Lymf-
{tireningen har gjort en skrivelse.

Ett utkast till skrivelse görs till nästa styrelsemöte 26 februan.
Och att styrelsen delges utvärderingen samt att det kommer med i årsberättelsen och skrivelsen.

§3 (3) Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Krister Ekström och Sophie Eriksdotter Forsman.

§4 (4) Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 7 redovisades och utvärdering FRKL fattades i protokollet men kommer med i
dagens se §2 och lades till handlingarna.

§5 (5) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
a) Protokoll från mötet 2019-12-05: Protokollet finns på kansliet och Regionens hemsida.

b) Fyllnadsval ordinarie representant i FRKL: Styrelsen beslutade att Lena Jönsson blir
ordinarie ledamot (tidigare ersättare) och Rune Carlsson ersättare i rådet. Kansliet meddelar
Jonas Lundgren och Rune styrelsens beslut.

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

Mobil: 073- 953 00 21 e-post: christer.larsg.andersson@gmail.com
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§6(6) Rapporter
a) Sista dialogmötet 17ll2: Clearry informerade att det var ett bra möte. Kansliet skickar ut till

styrel s en si sta minnes antecknin garna från di alo gmötena.

b) Rapport angående fritidskonsulent: Ame rapporterade att i och med att fritidssamordnare
Marita Engstrand Habiliteringen södra Kalmar län slutar under våren upphör en epok inom
branschen, med bl a fritidskartläggning, fritids rådgivning och fritids webb.

1-änsten har varit till for att underlätta fiir bam, ungdomar och lttxna med
funktionsnedsättning i behov av anpassad verksamhet samt for deras anhöriga och personal.
Funktionsrätt Kalmar län ser detta som ett mycket viktigt område och räknar med att
kommunerna tar sitt ansvar i frågan.
Tips, id6er, rådgivning, kunskap kan även erhållas genom Funktionsrätt Kalmar låins kansli
och dess foreningar.

Kontaktuppgifter till loreningama finns på Funktionsrätt Kalmar läns hemsida.
www. funktionsrattkalmarlan. se

c) Tidningshuset 20 jan. tillgänglighetsarbete: Christina informerade att Barometem-OT och
Gota Media i Kalmar bjöd in till ett möte lor att diskutera mojligheter att göra deras

verksamheter mer till gängli ga.

Christina och Sara deltog från Funktionsrätt och lämnade forslag bl a att tidningen 8 sidor är

bra (en lättläst version) och lämnade önskemål om att funktionsnedsatta fär en billigare
tidning samt att annonser är dyra filr ftireningar. Ev. blir det ett möte till hösten.

§7(7) Utvecklingsområden
LSS och psykiatri: Lena hade dokument om OCD- Tvångssyndrom som var utdelad.
Se bilaga 2.

b) Projektet: Styrelsen beslutade att ställa sig bakom att en ansökan görs ur Allmänna
Arvsfonden till projektet for finansiering av utbildningen som foreläsare, eftersom det
tilldelandets medel från Europeiska socialfonden inte räcker till.

c) Kalmar kommun lanserar kompiskortet: Med kompiskortet kan en person med
funktionsnedsättning ta med en stödperson eller kompis till olika aktiviteter. Stödpersoner
ftiljer med gratis eller till reducerat pris. På http://kalmar.seikompiskort finns mer information.
Samt vilka arrangörer eller olika fiireningar som dr anslutna till kortet.

d) 4 feb. möte Martin Olsson Regionens ftirvaltningschef Åke, Sara och Magnus ordf. ELRF
Gäller bristen på elsanerade lokaler.
Rapport kommer på nästa stylrelsemöte 26 februari.

e) 5 feb. k1.10 träff rehabilitering och mötesplats cancerområdet:
Gällande gemensamma mötesplatser for personerlanhöiga oavsett cancerdiagnos, att träffas
och delar erfarenheter. Styrelsen är välkommen att lyssna.
Rapport kommer på nästa styrelsemöte 26 februari.
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§8(8) Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen. 2019 blir en fiirlust

eft ersom investeringar gjorts.

b) Hilmar Olsens fond: Åke och kansliet undersöker möjligheterna att kunna aktivera kapitalet.
Rapport på nästa styrelsemöte26 februai.

§9(9) PersonalfrägorlKanslifrågor
a) Fortsatt del i modemisering (Routerbyte) i jarlfeb.: Rapport kommer på nästa styrelsemöte 26

februari.

Christer A rapporterar att allakontorsrum är uthyrda och inga hyreshöjningar görs är 2020.

b) Unionen gör arbetsplatsbesök: Under veckorna 5-7 besöker Unionen sina medlemmar.

§10(10) Studier Konferenser
a) Medlemskonferenser i april och okt. (datum kommer senare): Arne informerade att det bl a

blir foreläsare och fortsätter med presentation av medlemsftireningar. Mer information kommer
liingre fram.

Övriga kurser
Arne informerade om kommande kurser 2020, styrelsekurser, sociala medier, hälsokurs och
hjärt- lungräddning.

Kurser skickas ut till ordfiranden och studieorganisatören i fiireningen.

Kurser liiggs också ut på Funktionsrätt Kalmar läns hemsida.

§11(11) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmåI.
o Funktionsrätt Sverige: Remissvar, Promemoria Personlig assistans lor samtliga hjälpmoment

som avser andning och måltider i form av sondmatning.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Remisspromemoria Möjlighet till betyg från årskurs 4.
o Funktionsrätt Sverige: Nyhetsbrev december 2019.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Nedsättning av arbetsgivaravgifter for personer som står långt

i från arb etsmarknaden.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser lor personer

med tre fi ärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Förslag till Boverkets filreskrifter och allmänna råd om

detaljplan samt ftirslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Förslag till ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och ändrad

programstruktur inom bam/fritidsprogrammet, fordons/transportprogrammet,
hantverkspro grammet, hotell/turismprogrammet.

o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Angående reviderat vård - och omsorgsprogram.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Bättre studiestöd till äldre.
o Funktionsrätt Sverige: Remissvar, Digifysiskt vårdval.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Språkplikt - deltagande i grundutbildning i svenska for rätt till

forsörjningsstöd. ; _.rY&
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§12(12)
a)

b)

Ovrigt
Förslag till planeringskalender 2020: Styrelsen beslutade att godkänna gjord
planeringskalender med viss justeringsmöjlighet.

Årsmötesordförande: Nytt ftirslag kom på Helen Nilsson (S).
Rapport kommer på nästa styrelsemöte 26 februari.

Förslag till stadgeändring: Styrelsen beslutade att godkänna det gjorda forslaget till stadgarna.

Förslag på medlemsavgifter 2021: Styrelsen beslutade att medlemsavgiften ftjr år 202I är
oforändrad.

Support om krisen kommer: Clearry fick i uppdrag att göra underlag till en skrivelse till nästa
styrelsemö te 26 februai.

c)

d)

e)

§13(13) Nästa möte:
Nästa möte kommer att hållas: 2020-02-26 kl. 15.00lokal Föreningshuset Oskarshamn

§14(14) Mötets avslutning
Ordftiranden tackade styrelsen ftlr medverkan och avslutade därefter mötet.

Sekret
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Sophie Eriksdotter Forsman

erare: Annelie Olsson
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