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Digitalt möte

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Arne Hertzberg på plats §82-§10b
Christer Andersson på plats
Christina Karlsson
Clearry Ruisla
Krister Ekström
Lena Jönsson
Walter Rydström
Sophie Eriksdotter Forsman

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

§82 (1)

§83 (2)

Inbjudna:
Monika Brinkenfeldt sam.kallande valb. § 82-§ 86b
Annette Ranvik valberedningen §82-§86b

§84 (3)

Alla deltagarna till mötet svarade med sitt narnn att man fanns med via zoomeller telefon
se ovanftir.

Mötets öppnande och upprop
Ordftirande Åke Ring hälsade styrelsen och valberedningen välkomna och fiirklarade däefter
mötet öppnat.

Valberedningen informerar eft er §84.

Dagordningen
Dagordningen godkiindes med tillägg i §85 Budget och plan, §87e Näfverket psykisk hälsa,
89c Information Corona, §91b Avgivet svar om LSS, §92a 3ll}rnternationella
funktionshinderdagen och §92b Assistentkoll

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: walter Rydström och christina Karlsson.

Besök och Postadress:

Nygatan 30
39234 Kalmar

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

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

Org.nr: 8324 00 8757 Hemsida: www.funktionsrättkalmarlän.se 
I
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Valberedningen informerade att ett mejl var utskickat genom kansliet med frågor att besvaras
av styrelsen och att snarast skicka in till Monika som åir sammankallande i valberedningen.

Valberedningen ville att styrelsen skriver ett dokument om t.ex. vad ett styrelseuppdrag
innebiir, antal möten per år lor att delge de som nomineras. Senast l5l11 skickas upprättad
dokument till Monika. Information finns om cv på nomineringsblankettema och på
Funktionsrätt Kalmar 12ins hemsida finns information samt nomineringsblanketter.
Styrelsen tackade ftir bra information.

§85 (4) FRKL, Funktionshindemådet i Kalmar län
a) Budget och plan: Christer A informerade att FRKL:s representanter var inbjudna till

regionens budgetinformation med majoriteten och oppositionen. Dom stora dragen
presenterades och partiema presenterade sina ft)rsiag. Alla partier verka ställa sig bakom en
kinsf;irddiinst.
Christer A tittar igenom majoritetens ftirslag och (tittar på oppositionens synpunkter också)
och skriver några stolpar ftir att skicka in. Krister E som 2ir med i Färdtjrinstgruppen kan också
tillägga något om det behövs.

Det iir viktigt att vi markerar och ftiljer upp kommenterade ordf. Åke.

Christer A tittar igenom vad som iir vår linje som kinsftirdtjrinst och badbassiingerna som
också finns i våra medlemsftireningars intresse.
Majoritetens slogan är "För ett friskare, tryggare och rikare liv" med målet att vi ska kunna
fungera i samhället.
Funktionshinderpolitiskt program och plan fanns tidigare, att öka kunskapen om
funlctionshinderpolitiken är viktigt. Hälsa som resurs attvara delaktig och att återställa hälsan
så gott det gar är viktigl.

Styrelsen beslutade att Christer A och Krister E skriver ett fi)rslag till påpekande till budget
och plan och skickar in.

Clearry påpekade att man kan skicka sms for att erhålla information.

Kontakta vår presidierepresentant i rådet, Christer Andersson om det iir något mnn vill ta
upp på dessa möten.

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

§86 (5) Rapporter
a) Möte med I?irdtjänstgruppenZ2 oktober: Niirvarande var: Krister Ekström, Kerstin

Johansson och Kerstin SternelllPensionärs- och Funktionshinderråd, Peter Wretlund,
och Anders Andersson/ Kollektivtrafiknämnden, Lars Lindahl och Ellinor
Adler/ Kalmar länstrafik.
Information från Kalmar länstrafik, se bilagal!
Punkter som presenterades var: Antal inkomna ärenden inom område f;irdtjänst/riksfiirdtjzinst
2020, ansökningar viall77, antal resor ochtransporter, nöjdhet serviceresor och
handläggning och på gang inom området Såirskilda persontransporter.
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Frågor från fiirdtjänstgruppen: Hjälpmedel. vilka och hur många hjälpmedel får man ta

med vid resa med riksftirdtjänst? Hjälpmedel som inte krävs för själva resan kan bli siinda

eller hyras på orten för resan. Tillståndshavaren har rätt attha med sig ett
ftirflyttningshjälpmedel, krav förskrivet och godkänt ft)r transport.

Liftar i bussar i den allmänna kollektil,trafiken, används inte lika ofta som i servicefordonen.
Hur säkerställer Kalmar länstrafik att dessa fungerar när de behöver användas?

Åligger trafikft)retagen att regelbundet testa och serva dessa samt se till att samtliga förare

kan hantera liftarna.

Länsfrirdtjänst, Är fortfarande önskemål från ftirdtjänstgruppen. Lars Lindahl kan bjudas in
ftir vidare diskussioner"

Fortsättning, denna grupp kommer framöver att uppgå i pensionärsråd och
Funktionshindenåd med Kalmar länstrafik som adjungerad.

Färdtjänstgruppen upplöstes efter mötet 22 oktober efter att totalt haft 4 möten under
knappt 2ll2 är.

b) Återkoppling från Beredningen fiir invånarfrågors Jonas Hellberg: Funktionsrätt
Kalmar län var efterfrågade till Beredningen for invånarfrågor där Ordf. Åke och Sara deltog.

Jonas Hellberg har återkopplat med att han såg till att följande ftirdes in i regionen
budgetdokument:

"samverkan rned länets funktionshinderorganisationer ska stärkas ytterligare genom

samverkansavtalet" Styrelsen var mycket nöjda med forfarandet.

a) l'unktionsrätt Sveriges konferens 15 oktober: Vice ordf. Lena och Sara deltog, det var en

ordf.konferens från hela Sverige. Elisabeth Wallenius arbetar för att vi ska jobba tillsammans
mer. Ev i stadgarna ska man heta Funktionsrätt (t.ex. Kalmar)och att man samarbetar med

Funktionsrätt Sverige. Workshops gjordes, patient och brukarmedverkan, var ett bra möte.

Bildspel skickas till styrelsen när det kommer.

§87 (6) Utvecklingsområden
a) Projektet: Sara informerade att det går framåt. Ett kompendium finns på kansliet om man vill

ha. I vecka 45 testar två föreläsare i Kalmar, glasverandan max antal från styrelsen kan

komma och lyssna.
Så småningom ska föreläsarna kunna verka i hela länet.

b) Sara möte Anna Olheden och Rebecka Moding 3 nov. kI.9.00: Sara informerade att Anna
Olheden är intresserad av projektet. Styrelsen beslutade alt bjuda in Anna till ett styrelsemöte.

c) Samarbete med regionbiblioteken "Funkisböcker ftir barn": Sara informerade att det

kanske inte går skänka till biblioteket, men böckerna finns att låna på Funktionsrätt.

Katalogisering av böckerna kommer göras för attlättare se vilken bok som passar vilken
förening då det är många böcker.

Studenter från Linn6universitetet: Sara har träffat studenter som ville veta mer om

d) Funktionsrätt och vår version och syfte.

e) Nätverket psykisk hälsa: Christer A och Sara hade möte med nätverket som funnits i fyra år

och handlar bl.a om psykisk ohälsa.
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Sara var inbjuden av Christina till Norra RTP:s friskvårdsdag i Oskarshamn. Ca 30 personer
medverkade (med avstånd) bl.a. gjordes jogga på stälet, sittyoga en andningsterapeut
medverkade och kommunens fritidsansvarig, pressen var på plats. Bildspel visades av Sara.

Viktigt att Funktionsrätt Kalmar län besöker sina medlemsfiireningar.

§88 (7) Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen. Det iir överskott ftir

flera ftireningar pga. pandemin och nästa år kan det ev. bli lite mindre pengar.
Funktionsrätt Kalmar låin gör investeringar pä ca25.000kr innan året är slut på utrustning i
konferensrum att anviinda till möten. Styrelsen beslutar att Sara arbetar vidare med ftirslag till
rätt utrustning.

b) Hilmar Olsens fond: Ordf. Åke informerade att kontakt med advokat gjorts men kunde inte fä
nan hjälp. Kammarkollegiet tar 10.700kr ftir att titta på det. Det finns en lag från 1972 hur det
fungerar. Ordf. Åke tar kontakt med kommunens jurist och återkommer i ärendet på niista
styrelsemöte 25/Il.

Arne tog sin punkt övriga kurser. Ame informerade att dom stora träffarna går inte ha pga. pandemin.
Får ftirsöka finna andra former och se framåt. Ansökningsftirfarandet åir lite annorlunda. ABF har haft
två digitala kurser, men informationen har inte kommit till kansliet om det. Frågan om kurs i sociala
medier kom upp, Arne undersöker och återkommer på nästa styrelsemöte 251t1.

c) Förslag satsning styrelse liir digitala möten: Förslag kom att styrelsen erhåller varsin surfplatta
att anviinda i sitt styrelsearbete under sin mandatperiod. Styrelsen beslutade att Sara jobbar vidare
med ett paketpris och återkommer med en rapport.

§89 (8) Personalfrägorl Kanslifrågor:
a) Juluppehåll: Styrelsen beslutade att Funktionsrätt Kalmar län stänger 17ll2.

b) Webbarbetsfrågor framtid: Gällande medarbetaren som finns på Funktionsrätt Kalmar län.
Sara informerade att hen har stora kunskaper gällande dataområdet och kan hjälpa föreningama.
Styrelsen beslutade att Arbetsftirmedlingen kontaktas ftir en halvtidstjänst med lönebidrag fr.om
arsskiftet. Rapport kommer på niista styrelsemöte 25lll.

c) Information Corona: Åke informerade att kansliet har upprättat en telefonlista med alla som
arbetar på Nygatan 30 i våra lokaler, lokalvårdarna på bägge sidor står också med så att en snabb

kontakt kan tas vid en ev. konstaterad smitta på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som beslutar
om en ev. stänging på arbetsplatsen.

§90 (9) Studier Konferenser
a) Företrädarutbildning intresse?: Styrelsen ä intresserad av Funktionsrätt Sveriges utbildning.

Atlvara med och påverka bredare iin enbart sin egna ftirening iir positir,t.
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b) Respons Funktionsrätts anhörigsatsning i höst "Skuggsyskon" och ekonomisk
redovisning: Eftersom medlemskonferensen blev inställd fanns möjlighet att se teatem
"Skuggsyskon" istället. Var en bra teater ca 4l personer hade anmält sig. Efter sökta bidrag var
kostnaden totalt ca 1 1.000kr. Styrelsen godkände utgiften.

Övriga kurser
Se §88 mellan b och c.

Kurser skickas ut till ordfiiranden och studieorganisatören itöreningen.

Kurser löggs också at på Funktionsriitt Kalmar ltins hemsidu

§91a) (10) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordfiiranden och styrelsen
o Funklionsrätt Sverige: Webbinarium torsdag 5 nov. "Standard ft)r personcentrerad vård - och

sen?"
. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Av promemoria Utökad målgrupp ftir allmänna arvsfonden.
o Funktionsrätt Sverige: remiss, Gymnasie- och gymnasiesiirskoleutbildning med specialidrott.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, En annan möjlighet till seirskilt stöd - Reglering av kommunala

resursskolor.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Förslag till Boverkets foreskrifter om iindring i Boverkets

ftireskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Bygga, bedöma och betygsätta.
. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Förslag till ftirändrade ämnesplaner och programstrukturer.
. Funktionsrätt Sverige: Pressm. Idag om projektet "Min sexualitet - min rätt".
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda.
. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Utredningen ok planering och dimensionering av komvux och

gymnasieskola.
o Funktionsrätt Sverige: Digital workshop, Hur skapar vi mer inkluderande lärmiljöer?
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Avgiftsftinindringar till följd av EU * förordningen om kliniska

prör,mingar av humanläkemedel.
. Funktionsrätt Sverige: remiss, Socialstyrelsens ftirfattningslorslag i rapporten Att göra

anmälningar som gäller barn sökbara.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Förslag till ändringar i kursplaner och kunskapskrav.
o Funktionsrätt Sverige: Avgivet remissvar, Grundpension - några anslutande frågor.

b) Informerades att synpunkter var skrivna av Christer A ang. LSS och avgivits Funktionsrätt
Sverige.

§92 (11) Övrigt
a) 3/12 Internationella funktionshinderdagen: Funktionsrätt Kalmar liin 2ir med i ett nätverk

med liinsstyrelsen som Sara medverkar i, möte hade varit under dagen minnesanteckningar
kommer senare.

Liinsstyrelsen affangerar tillsammans med Myndigheten ftir delaktighet Nationell samling:
Internationella funktionshinderdagen2}2} - Fem spår ftir delaktighet och jämlikhet den3ll2.
de valbara spåren är, arbetsmarknad - hur skapar vi ett arbetsliv där allas kompentens
synliggörs och används?, barnrätt - hur synliggör vi barn med funktionsnedsättning i arbete?,

styrning och ledning av funktionshinderpolitiken - goda exempel på kommunalt och
regionalt arbete, digitalt innanfiirskap - hur skapar vi ett digitalt innanftirskap?, Agenda
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2030. Ledande experter kommer delge metoder ftir att stiirka kommunalt och regionalt
funktionshinderpolitiskt arbete inom dom fem spåren for delaktighet och jämlikhet.
Konferensen sker digitalt.

b) Assistentkoll - länk Sara tipsade om en bra liink med forskning, statistik och tips som går aff
prenumerera på, Assistentkoll. se

§93 (12) Nästa möte:
2020-11-25 kI.15.00

§94 (13) Mötets avslutning
Ordft)randen tackade styrelsen ftir medverkan, och avslutade därefter mötet.

l# /t*n
Ordftirande: Åke Ring f
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Sekreterare: Annelie Olsson

Justerare: Chistina Karlsson


