
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

 
  

Funktionshinderrådet   
 
Tid och plats 10:00-12:10, Odlingen Regionhuset, Strömgatan 13 Kalmar 
Beslutande 
 

Gerd Mahl Nilsson (R), ordförande 
Johanna Wyckman (L) 
Jimmy Loord (KD) 
Maria Petersson (SD), ersättare för Anni Nielsen (SD) 
Walter Rydström (FR) 
Arne Hertzberg (FR) 
Lena Ljungberg Eriksdotter (FR) 
Clearry Ruisla (FR), digitalt 
Rune Carlsson (FR), ersättare för Christer Andersson (FR) 
Barbro Eldhagen (FR), ersättare för Sophie Eriksdotter Forsman (FR) 
Anders Engström (SRF) 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare Krister Ekström (FR) 
Therese Brandstedt (R) 
Peter Wretlund (S), 26-30 §§ 
Karin Helmersson (C), 26-30 §§  
 

Tjänstepersoner Moa Brändström, utvecklare mänskliga rättigheter, funktionshinderspolitik och 
föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen 
Unni Karlsson, planarkitekt, Länsstyrelsen 
Christian Forssell, samhällsplanerare, Region Kalmar län, § 24 
Carolina Lenesdotter, folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län, § 25 
Mathias Karlsson, analytiker, Region Kalmar län, § 25 
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering, Region Kalmar län  
Gulistan Ucar, regionsekreterare, Region Kalmar län 
 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 22-30  

 
  

Ordförande Gerd Mahl Nilsson (R)  

 
  

Justerare Walter Rydström (FR)    
  
Sekreterare Gulistan Ucar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-04 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 22   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Funktionshinderrådet godkänner föreslagen dagordning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-04 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 23   

Val av justerare 

Beslut 
Funktionshinderrådet utser Walter Rydström (FR) till att justera protokollet 
tillsammans med ordförande.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-04 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 24   

Inkluderande samhällsplanering 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Insatser för att förbättra hälsan bör vara universella, riktade till hela 
befolkningen och fungera för så många som möjligt redan från början. 
Människor föds med olika förutsättningar, det är av vikt att skapa miljöer 
som är utformade för alla. Med arkitektur, form och design finns 
förutsättningar för att arbeta förebyggande. 
Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Konventionen är implementerad i gällande 
bygglagstiftning, som ställer tydliga krav på tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Information ges om Region Kalmar läns och Länsstyrelsen i Kalmar läns 
arbete med inkluderande samhällsplanering, samt hur länets organisationer 
för funktionsnedsatta kan vara delaktiga i arbetet. 
--- 
Föredragande 
Christian Forssell, samhällsplanerare, Region Kalmar län 
Moa Brändström, utvecklare mänskliga rättigheter, funktionshinderpolitik 
och föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen 
Unni Karlsson, planarkitekt, Länsstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-04 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 25   

Inkluderande språkbruk 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Olika stereotyper hålls levande till följd av det språk som används i 
samhället. Några sådana exempel lyfts och tips ges också om hur 
språkbruket kan bli mer inkluderande. 
--- 
Föredragande 
Carolina Lenesdotter, folkhälsoutvecklare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-04 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 26   

Nära vård 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
I proposition 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en 
primärvårdsreform, beskrivs omställningen till nära vård där primärvården 
ska vara navet i vården. 
Information ges om Region Kalmar läns arbete med omställning till nära 
vård. Omställningen är nödvändig för att klara att leverera hälso- och 
sjukvård och omsorg i framtiden, och utmanar också nuvarande sätt att styra 
och leda.  
Flera faktorer påverkar sättet att leda och styra utvecklingen av välfärden. 
Befolkningens behov, beteenden och förväntningar förändras. Allt fler 
personer lever med en eller flera kroniska sjukdomar, samtidigt som den 
demografiska utvecklingen innebär att det blir allt färre i arbetsför ålder i 
relation till den åldrande befolkningen med stora vård och omsorgsbehov. 
Digitaliseringen och utvecklingen mot ett samhälle där jämlikhet och 
valfrihet är centrala värderingar driver också förändrade beteenden och 
förväntningar. 
Nationell uppföljning visar att det går framåt med utveckling av nära vård. 
Förutsättningen att lyckas med nära vård är samverkan med invånaren och 
inom och mellan kommuner och regionen. I ett första steg prioriteras 
invånare med komplexa behov. Den viktigaste uppföljningen av nära vård 
sker i vardagen tillsammans invånaren.  
--- 
Föredragande 
Mathias Karlsson, analytiker, Region Kalmar län 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-04 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 27   

Hantering av ärenden/skrivelser 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Skrivelser som funktionshinderorganisationerna skickar till Region Kalmar 
län samt svar som lämnas på skrivelserna anmäls till aktuellt möte med 
funktionshinderrådet. Skrivelserna och svar på skrivelser hanteras enligt 
ordinarie process, och kommer inte att tas upp i separat lista på 
funktionshinderrådets sammanträden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-04 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 28   

Sammanträdesdatum 2023 

Beslut 
Funktionshinderrådet fastställer sammanträdesdatum för 2023 till 23 
februari, 4 maj, 12 september och 1 november. 

Bakgrund 
Regionstab kansli har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, beredningar, brukarråd med 
flera.  
Regionfullmäktige har beslutat att rekommendera respektive instans att 
besluta om sina sammanträdesdatum med redovisat förslag som inriktning. 
Förslagen på mötesdatum för funktionshinderrådet 2023 är följande: 23 
februari, 4 maj, 12 september och 1 november. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-04 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 29   

Information från länets organisationer för 
funktionsnedsatta 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Arne Hertzberg (FR) informerar om möte med epilepsiföreningen i 
Oskarshamn samt nationell kongress i Linköping. 
Lena Ljungberg Eriksdotter (FR) informerar om att hörselskadades 
riksförbund bjudits in till brukarråd, från tolkcentralen. 
Gerd Mahl Nilsson (R) informerar om utbildning för bassängledare samt att 
det inom några veckor planeras för möte om föreningskunskap för styrelse. I 
veckan har det också genomförts en föreläsning för 100 personer. 
Anders Engström (SRF) informerar om att det planeras för en kurs i höst 
gällande hälsa och säkerhet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-04 

 
 

 
Funktionshinderrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 30   

Information från Region Kalmar läns politiker 

Beslut 
Funktionshinderrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Karin Helmersson (C) informerar om att nya regionfullmäktige har sitt första 
sammanträde den 17 oktober. 
I november har regionfullmäktige sammanträde, med bland annat ärende 
gällande regionplan och budget. 
Den 26 oktober klockan 13-14 bjuds funktionshinderrådet in till information 
om regionplan och budget, i Regionhuset (möteslokal Odlingen). 
Det är just nu en stor osäkerhet gällande ekonomiska läget, både nationellt 
och internationellt. 
Peter Wretlund (S) informerar om att kollektivtrafiken återhämtat sig cirka 
95 % i förhållande till 2019. Sommaren 2022 har det varit stora problem med 
tågtrafiken.  
Information ges också om att Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Vänsterpartiet bildar en ny majoritet i Region Kalmar län. 
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TITEL: Sekreterare
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (gulistan.ucar@regionkalmar.se)
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NAMN: Walter Rydström
TITEL: Justerare
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (walter.rydstrom@gmail.com)
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DATUM & TID: 2022-10-17 17:40:11 +01:00

NAMN: Gerd Mahl Nilsson
TITEL: Ordförande
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