
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

 
  

Funktionshinderrådet   
 
Tid och plats 10:00-14:30, digitalt   
Beslutande 
 

Helen Nilsson (S)  
Emmy Ahlstedt (C), §§ 7-11 
Karin Helmersson (C), ersättare för Emmy Ahlstedt (C), §§ 1-6 
Yvonne Hagberg (S) 
Johanna Wyckman (L) 
Jonas Lövgren (M), ersättare för Jimmy Loord (KD) 
Maria Petersson (SD), ersättare för Anni Nielsen (SD) 
Rune Carlsson (FR), ersättare för Christer Andersson (FR) 
Sophie Eriksdotter Forsman (FR) 
Arne Hertzberg (FR) 
Lena Ljungberg Eriksdotter (FR) 
Clearry Ruisla (FR) 
Walter Rydström (FR) 
Anders Engström (SRF) 
Gerd Mahl Nilsson (R) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Karin Helmersson (C), §§ 10-11  
Mathias Karlsson (L)  
Krister Ekström (FR)  
Christina Karlsson (FR) 
Therese Brandstedt (R) 
Barbro Eldhagen (FR) 
 

Övriga närvarande Anna Olheden, verksamhetsutvecklare, Region Kalmar län, § 2 
Stefan Bragsjö, basenhetschef för Samrehab norra Kalmar län, Region Kalmar län, § 2 
Carolina Lenesdotter, folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län, § 5 
Katharina Seijsing, basenhetschef tåg, Region Kalmar län, § 6 
Henrik Högström, marknadsstrateg, Region Kalmar län, § 6 
Marie Tigerryd, folkhälsosamordnare, Region Kalmar län  
Lillemor Elfström Broling, vårdanalytiker, Region Kalmar län  
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering, Region Kalmar län  
Moa Brändström, Länsstyrelsen 
Ritva Gough, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) 
Mike Nduwimana (SRF) 
Gulistan Ucar, regionsekreterare, Region Kalmar län 

   

Justering Sker digitalt. 
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Ordförande Helen Nilsson (S)  

 
  

Justerare Gerd Mahl Nilsson (R) Walter Rydström (FR)  
  
Sekreterare Gulistan Ucar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-24 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 1   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Funktionshinderrådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 
- Övriga frågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-24 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 2   

Brukardialoger 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Anna Olheden, verksamhetsutvecklare, och Stefan Bragsjö, basenhetschef 
för Samrehab norra Kalmar län, informerar om aktuella brukardialoger. 
Syftet med brukardialogerna är att ge brukar- och intresseorganisationer 
möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av vård, stöd och omsorg men 
också att ge verksamheterna underlag till förbättring ur patienters, brukares 
och närståendes perspektiv. 
Enkät har skickats till brukar- och intresseorganisationer gällande önskemål 
om tema för dialog. Temadialogerna blev följande: 
- Hur ökar vi brukarnas delaktighet 
- Habilitering/rehabilitering 
- Psykisk hälsa 
- Anhörigas situation 

 
Inför varje dialog har brukar- och intresseorganisationerna möjlighet att ge 
inspel till dialogfrågor. Dialogerna planeras och genomförs tillsammans med 
Funktionsrätt. 
 
Information ges om brukardialog som har genomförts gällande 
habilitering/rehabilitering den 9 december 2021. I dialogen deltog bland 
annat 16 brukar- och intresseorganisationer. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-24 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 3   

Uppdrag kopplade till folkhälsa 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering, informerar om att 
följande uppdrag, kopplade till folkhälsa, finns i regionplan 2022-2024: 
- Redovisa kompletterande åtgärder som stärker möjligheten att nå målet 

Tobaksfritt län 2025. 
- Redovisa en handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära 

relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning. 
- Redovisa en sammanhållen modell för ungas hälsa mellan regionen och 

länets kommuner med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor. 
Anna Soltorp informerar om status på arbetet med uppdraget om att redovisa 
kompletterande åtgärder som stärker möjligheten att nå målet Tobaksfritt län 
2025. 
Region Kalmar län arbetar för ett tobaksfritt län 2025 och arbetar med olika 
insatser för att uppnå detta. Regionen har bland annat ett samarbete med 
länets kommuner, i syfte att påverka unga att inte börja med tobak. Arbetet 
sker idag enligt metoden Tobaksfri Duo på högstadiet och Tobaksfri 
utmaning på gymnasienivå. Andra insatser som Region Kalmar län arbetar 
med för att uppnå ett tobaksfritt län 2025 är bland annat att erbjuda 
kostnadsfri tobaksavvänjning, särskild information på 1177.se, utbildning av 
ANDTS-coacher i kommunerna samt riktlinje sedan 2020 om att vara 
tobaks- och alkoholfri minst fyra veckor innan och efter operation. 
Information ges om olika insatser som skulle kunna bidra till att intensifiera 
och komplettera Region Kalmar läns nuvarande arbete, för att stärka 
möjligheten att nå målet om ett tobaksfritt län 2025. 
Uppdraget kommer att slutredovisas för regionstyrelsen i maj 2022. 
Anna Soltorp informerar också om att det arbetas med ett uppdrag från 
beredningen för invånarfrågor, gällande att arbeta fram en strategi för att öka 
de ungas sociala inkludering. Uppdraget tar sin utgångspunkt i en rapport 
”Fokus 18 – vilka ska med” från myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällefrågor. Just nu pågår en genomlysning av vilka aktiviteter 
Region Kalmar län inom området. Arbetsgruppen kommer därefter att lämna 
ett förslag på strategi.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-24 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 4   

Suicidpreventivt arbete i Region Kalmar län 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Lillemor Broling, vårdanalytiker, informerar om Region Kalmar läns arbete 
med suicidpreventivt arbete. 
Arbetet med vårdförlopp suicidprevention ska leda till en mer sammanhållen 
vårdkedja med säkrare vårdövergångar men också bättre möjligheter att följa 
upp samt upptäcka och arbeta förebyggande med suicidnära patienter. 
Rutiner och vårdstöd har tagit fram för personal som möter suicidnära 
patienter inom primärvård, somatik och psykiatri. 
Vårdförloppet planeras vara infört under 2022, pandemin har dock en viss 
påverkan på införandeplanen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-24 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 5   

Handlingsplan jämställdhet 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Carolina Lenesdotter, folkhälsoutvecklare, informerar om att det av 
regionplan 2022-2024 framgår uppdrag om att utveckla arbetet mot våld i 
nära relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning och få det att ingå i 
en gemensam handlingsplan för jämställdhet från 2022. Särskilt fokus ska 
läggas på att motverka mäns våld mot kvinnor och arbetet mot 
könsstympning. Region Kalmar län har tidigare haft tre handlingsplaner 
gällande könsstympning, våld i nära relationer och jämställdhetsintegrering 
som nu föreslås bli till en gemensam handlingsplan. 
Information ges om aktuell status gällande uppdraget från regionplan 2022-
2024. Handlingsplanen kommer att utgå från den regionala strategin Ett 
jämställt Kalmar län 2017-2027. 
Handlingsplanen föreslås ha aktiviteter utifrån de sex nationella delmålen för 
jämställdhet. Information ges om de sex nationella delmålen samt förslag på 
de aktiviteter som Region Kalmar län ska genomföra för att bidra till att 
uppfylla delmålen. 
Synpunkter på innehållet i det presenterade underlaget kan skickas till 
Carolina Lenesdotter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-24 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 6   

Information från Kalmar länstrafik 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Katharina Seijsing, basenhetschef tåg, informerar om resandestatistik 2020 
och 2021 med serviceresor, tåg, stadstrafikbuss och landsbygdsbuss. 
Information ges också om vad Kalmar länstrafik har gjort under slutet av 
2021 för en återstart efter pandemin. Bland annat har ny flexbiljett lanserats 
och det har också genomförts en kampanj som lyft kollektivtrafikens viktiga 
roll och betydelse för framtidens hållbara samhälle. Framöver planeras också 
andra aktiviteter, exempelvis kampanjer för resandeökning att tydliggöra 
möjligheten till kombinerad mobilitet. 
 
Resultat från tre olika kundnöjdhetsmätningar (linjetrafik, sjuk-och 
färdtjänstresor samt handläggning) redovisas. Invånarnas nöjdhet har sjunkit 
under pandemin, men generellt är invånarna nöjd med både resande och 
Kalmar läns trafik. Resultaten visar att Region Kalmar län ligger bra till och 
över det nationella snittet i Sverige för år 2021.  
 
Sedan tidigare finns uppdrag om att genomföra en utredning kring hur den 
befintliga zon- och prismodellen kan eller bör ändras. Information ges om 
bakgrund samt nulägesbild till uppdraget. Inriktningsbeslutet är en dynamisk 
(personlig) zonmodell, som anpassar sig efter individens position eller 
resesökning samt utgår från individens resebehov.  
 
Information ges också om närtrafik i Kalmar län. Närtrafiken är ett 
anropsstyrt komplement till linjetrafiken och är öppen för alla efter 
förbeställning. Närtrafik förekommer både på landsbygden och i vissa 
tätorter. I Kalmar läns 12 kommuner finns idag 73 olika närtrafikområden 
fördelat mellan 3 - 11 områden beroende på kommunernas area, topografi 
och befolkningstäthet. 
 
I Regionplan 2021–2023 lämnades ett uppdrag att se över administrationen 
kring särskilda persontransporter för särskolans verksamhet, med syftet att 
effektivisera och möjliggöra en förbättrad resurseffektivitet. Ärendet har 
behandlats av kollektivtrafiknämnden och kommer att slutredovisas på 
regionstyrelsens sammanträde i mars. Av slutredovisningen framgår att 
Kalmar länstrafik har fört dialog med länets kommuner utifrån förslagen i 
den statliga utredningen om samordning av Särskilda persontransporter - 
moderniserad lagstiftning för en ökad samordning. Diskussionen och 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-02-24 

 
 

 

 

uppdragets förutsättningar har påverkats av att övertagande av 
myndighetsutövningen från kommunerna inte formellt är möjligt idag. 
Lagstiftning är under beredning, och förändringar kopplade till 
myndighetsutövning får lyftas igen när juridiska förutsättningar finns. I 
avvaktan på detta har dialog även förts om att erbjuda kommunerna 
handläggningsstöd. 
 
Information ges också om de nya tåg som Region Kalmar län har köpt in. 
Bland annat kan belysning anpassas till olika zoner, det finns hörslingor samt 
insteg i plattformsnivå och merparten låggolv. Olika zoner kan fritt skyltas 
via displayer och det finns också ramp att lägga ut om avståndet mellan tåg 
och plattform är stort eller att plattformen är för hög eller låg. 
 

8Comfact Signature Referensnummer: 1309656



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-24 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 7   

På gång inom politiken 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Yvonne Hagberg (S) informerar om en lärplattform mellan olika regioner, 
där fokus under 2022 bland annat kommer att vara på neuropsykiatriska 
sjukdomar. 
 
Johanna Wyckman (L) informerar om att arbetet med att bygga det nya 
psykiatrihuset på sjukhusområdet i Västervik påbörjas på måndag. Samma 
dag är det också inflytt i nya psykiatrihuset i Kalmar. 
 
Emmy Ahlstedt (C) presenterar sig som nytt regionråd efter Christer Jonsson 
(C). Just nu genomför majoriteten verksamhetsbesök över länet, inför 
kommande regionplan och budget. Bland annat har besök genomförts på 
Länssjukhuset i Kalmar och sjukhuset i Oskarshamn. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-24 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 8   

Information från länets organisationer för 
funktionsnedsatta 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Gerd Mahl Nielsen (R) informerar om att Reumatikerförbundet Kalmar län i 
år firar 50-årsjubileum. Inom kort ska det också genomföras ett årsmöte. 
Anders Engström (SRF) informerar om att det pågår ett arbete med att 
utbilda syn- och hörselinstruktörer. Snart är det också dags för årsmöte för 
lokalföreningarna. I april kommer det att genomföras en hälso- och 
säkerhetskurs.  
Barbro Eldhagen (FR) informerar om att det pågår förberedelser inför 
årsmöte. 
Clearry Ruisla (FR) informerar om att Naturhistoriska Riksmuseet ansvarar 
för rapporter om pollenövervakning. Regeringen står för finansieringen av 
detta.  
Sophie Eriksdotter Forsman (FR) informerar om att Walter Rydström (FR) 
föreslås som ny vice ordförande i Funktionshinderrådet istället för Christer 
Andersson (FR), båda är vidtalade gällande detta.  
På mötet lyfts också svårigheter när det gäller generationsskiftet som är i de 
olika styrelserna på lokal nivå. Vissa föreningar har svårigheter att få ihop 
styrelser.  
Som inspel till regionen lyfter Gerd Mahl Nielsen (R) och Christina Karlsson 
(FR) frågan om att få till ersättningsbassänger eller andra lösningar i väntan 
på de nya bassängerna. Emmy Ahlstedt (C) informerar om 
brukarundersökning som har gjorts gällande vad som kan erbjudas under 
tiden de nya bassängerna ännu inte är färdigställda. Emmy får i uppdrag att 
ställa frågan till Stefan Bragsjö, basenhetschef för Samrehab norra Kalmar 
län, om bassäng kan öppnas i mars. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
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Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 9   

Information från regionstyrelsen och regionfullmäktige 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Johanna Wyckman (L) informerar om att samsjuklighetsutredningen, som 
tillsattes av regeringen, har överlämnat förslag på förbättrad vård till 
personer med samsjuklighet i form av både ett skadligt bruk eller beroende 
och psykisk sjukdom. Johanna informerar om tio övergripande punkter från 
förslaget. 
Emmy Ahlstedt (C) informerar om aktuell status gällande covid-19. Även 
om pandemin inte är över har många åtgärder mot covid-19 kunnat 
avvecklas. Just nu är det dock ansträngt på sjukhusen av olika anledningar. 
Smittläget i länet är svårt att bedöma då det inte sker någon smittspårning i 
samma utsträckning som tidigare. 
Yvonne Hagberg (S) informerar om att en fjärde dos av vaccin mot covid-19 
för närvarande ges bland annat till personer över 80 år och de som har 
kraftigt nedsatt immunförsvar. Vecka 11 genomförs den nationella 
vaccinationsveckan, för att uppmärksamma vaccinationsfrågan på olika sätt. 
Särskilda insatser kommer att genomföras i Norrliden, Kalmar och 
Kungshall, Nybro. Just nu pågår också arbete med nära vård i länsgemensam 
ledning, med ambition om att ta gemensam målbild i maj. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 10   

Tema/önskemål 2022 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Funktionshinderrådet föreslår bland annat följande teman under 2022: 

• Länsstyrelsens arbete, gällande exempelvis samarbetet med kommunerna 

• Studiebesök inom regionens verksamheter 

• Barnrättsperspektiv 

• Nära vård 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-24 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 11   

Övrigt 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Anders Engström (SRF) lyfter frågan om det planeras för IT-kurser och i så 
fall medskick om att anpassa det så att personer med funktionsnedsättning 
kan delta.  
Walter Rydström (FR) och Gerd Mahl Nielsen (R) lyfter frågan jourkontakt 
för hjälpmedel som går sönder. Lillemor Broling, vårdanalytiker, och Emmy 
Ahlstedt (C) tar med sig frågan och återkopplar på nästa möte med 
Funktionshinderrådet. 
Karin Helmersson (C) informerar om att det pågår ett arbete med revidering 
av samarbetsavtalet mellan brukarorganisationerna och Region Kalmar län. 
Möte ska bokas med berörda brukarorganisationer för genomgång av avtalet. 
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