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Plats och tid: Mazzetisalen, Wämö center, Karlskrona den 23 maj 2022, klockan 13:30-
16:16 
Mötet ajourneras för fika mellan 14.55-15.10

Närvarande 
ledamöter:

Jesper Rehn (L) 
Christel Friskopp (S) 
Gerd Palmqvist (KD) 
Markus Alexandersson (S), förhinder  
Lars Olsson (SD) 
Nancy Johansson, SFR 
Sven-Olof Persson, DHR 
Berndt Ohlin, HSO, förhinder 
Inga-Lill Johansson, HSO 
Annelie Ahmt, HSO 
Tomas Gotthardsson, HSO
Ingrid Ravemyr, HRF
Anita Sjödahl, NSPH

Ersättare: Paul Andersson (M), förhinder  
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Anna Blissing (C) 
Ann-Christin Denebo (S) 
Magnus Dagmyr Winnetoft (S) 
Max Nielsen (SD), förhinder  
Jan-Åke Hansson, SRF 
Ulf Persson, DHR, förhinder  
Gun Knoester Mårtensson, HSO 
Anna-Lena Spogard Bengtsson, HSO, förhinder  
José Espinoza, HSO, förhinder  
Bengt-Göran Svensson, HRF, förhinder  

Tjänstemän: Lennarth Förberg, regionråd 
Mats Wennstig, hälso- och sjukvårdstrateg 
Jonas Röman, leg. apotekare 
Karolina Edlund, beredningssekreterare

Plats och tid 
för justering:                          Protokollet justeras via digital signering 

Sekreterare _____________________________
Karolina Edlund

Paragra
f

10 - 19

Ordförande _________________________________________________
Jesper Rehn (L)

Underskrifter
:

Justerare



Protokoll
Sammanträdesdatum

 Funktionsstödsrådet

2022-05-23

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 (16)

    Christel Friskopp (S) 

_________________________________________________
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Innehållsförteckning

Val av justerare 10/22

Godkännande av föredragningslista 11/22

Dialog mellan Region och funktionshinderrörelsen § 12/22

Jämlika taxor inom vården § 13/22

Arbetsgrupp Blekingetrafiken och funktionshinderrörelsen § 14/22

Ärendeförteckning funktionsstödsrådet § 15/22

Ärendeförteckning prioriteringsordning § 16/22

Mötesform fysisk/digitalt § 17/22

Övriga ärenden § 18/22

Nästa sammanträde § 19/22

Kallelse Funktionsstödsrådet 2022-05-23.PDF
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10/22

Val av justerare

Funktionsstödsrådet beslutar 

1. att utse Christel Friskopp (S) att jämte ordförande justera dagens 
protokoll
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11/22

Godkännande av föredragningslista

Funktionsstödsrådet beslutar 

1. att godkänna föredragningslistan
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§ 12/22

Dialog mellan Region och funktionshinderrörelsen

Funktionsstödsrådet beslutar 

1. att ta informationen till protokollet

Sammanfattning
Lennarth Förberg, regionråd, är med på punkten.

Lennarth Förberg, regionråd tillika Regionstyrelsens ordförande, presenterar sig 
för Funktionsstödsrådet. Rådet får information kring vad Region Blekinge har för 
ansvarsområden samt vikten av att de får vara med och påverka beslut som tas. 
Han påtalar att Funktionsstödsrådet har initiativrätt och möjlighet att initiera 
ärenden. 

Lars Olsson (SD) påpekar att det tidigare uppfattats varit en 
envägskommunikation och inte en dialog mellan Regionstyrelsen och 
Funktionsstödsrådet. Informationen kommer från Regionstyrelsen efter att 
projekt redan är i gång och beslutade. Önskemål finns om att rådet ska vara med 
i begynnelsen så att kunskap från Funktionsstödsrådet kan samlas in innan 
Regionstyrelsen fattar beslut. Kunskap bör hämtas in från 
Funktionshinderrörelsen för att slippa göra om och göra rätt.

Annelie Ahmt, HSO, tackar Lennart Förberg att han kommit till 
Funktionsstödsrådet. Annelie Ahmt vill att Regionstyrelsen ska se 
Funktionsstödsrådet som en profession som kan vara med och stötta och dela 
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med sig av hur det är att leva med funktionsnedsättningar. Önskemål finns att 
Regionstyrelsen ska använda sig av Funktionsstödsrådet på rätt sätt och inte när 
det är för sent och beslut redan är tagna.  

Efter diskussion bestäms det att Funktionsstödsrådet ska komma och 
presentera sig på ett av Regionstyrelsens sammanträden. 
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§ 13/22

Jämlika taxor inom vården

Funktionsstödsrådet beslutar 

1. att ta informationen till protokollet 

Sammanfattning 
Jonas Röman, leg. apotekare, svarar på frågor kring ojämlikhet kring kostnader i 
vården gällande läkemedel. Läkemedel delas upp i två olika kategorier, 
allmänläkemedel och specialistläkemedel där Jonas Röman ger en beskrivning 
kring kostnader för de olika läkemedlen. 

Annelie Ahmt, HSO, påpekar att det ska vara jämlikt i hela regionen. 

Jesper Rehn, ordförande, föreslår att Funktionsstödsrådet bjuder in Anders 
Lund, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, och lyfter frågan i ett 
helhetsperspektiv. 
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§ 14/22

Arbetsgrupp Blekingetrafiken och funktionshinderrörelsen

Funktionsstödsrådet beslutar 

1. att ta informationen till protokollet 

Sammanfattning
Ingrid Ljungqvist, verksamhetschef, och Torbjörn Marath, avdelningschef, 
presenterar på ärendet.

Rådet informeras bland annat om följande:

 Nya entreprenörer 
 Nya trappklättrare
 Ny bår
 Olika sätt att betala sin resa

Rådet diskuterar framtida sätt att underlätta för resenär och förare att hitta 
varandra vid upphämtningsstället samt restid. Förslag som kommer fram är 
bland annat:

 SMS till resenär när bilen närmar sig/är framme
 Högtalarutrop på lasarettet i Karlshamn och Karlskrona 
 Skyltar på lasarettet i Karlshamn och Karlskrona 
 Förenkla för förare med GPS som räknar ut snabbaste rutt för körningarna
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Jan-Åke Hansson, SRF, framför önskan om ett brukarråd.  
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§ 15/22

Ärendeförteckning funktionsstödsrådet

Funktionsstödsrådet beslutar 

1. att ta informationen till protokollet 

Sammanfattning
Ordförande öppnar upp för diskussion gällande utsänd ärendeförteckning. Rådet 
går igenom ärendeförteckningen och en uppdaterad version skicka ut till 
nästkommande möte. 

Önskemål om tillägg på ärendelistan skickas in skriftligt till ordförande och 
beredningssekreterare. 
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§ 16/22

Ärendeförteckning prioriteringsordning

Funktionsstödsrådet beslutar 

1. att ta informationen till protokollet 

Sammanfattning
Ordförande önskar att Plattformsrådet går igenom ärendeförteckningen och 
återkommer på nästkommande möte med prioriteringsordning på ärendena. 
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§ 17/22

Mötesform fysisk/digitalt

Funktionsstödsrådet beslutar 

1. att ta informationen till protokollet

Sammanfattning
Ordförande öppnar upp för diskussion kring framtida mötens utformning 
gällande fysiska eller digitala möten.

Efter diskussion är rådet eniga om önskad möjlighet till digital närvaro på 
framtida möten. 
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§ 18/22

Övriga ärenden

Funktionsstödsrådet beslutar 

1. att ta informationen till protokollet 

Sammanfattning
Annelie Ahmt, HSO, frågar när ledamöter och ersättare till Funktionsstödsrådet 
ska vara valda inför nästa mandatperiod.
Ordförande tar med sig frågan vidare. 

Inga-Lill Johansson, HSO, delar ut broschyr från Reumatikerförbundet. 
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§ 19/22

Nästa sammanträde

Funktionsstödsrådet beslutar 

1. att ta informationen till protokollet

Sammanfattning
Sammanträdesplan 2022 beslutade av rådet 2021-11-15, § 42, enligt nedan: 

28 februari 
23 maj 
17 oktober 
12 december 

Mötena hålls mellan klockan 13.30 och 16.30 om inget annan information ges.



 

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet.  

Var vänlig verifiera dokumentet på https://sign.regionblekinge.se/validate  
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