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Rapport uppföljning av Region Jämtland Härjedalens
tillgänglighetsråd 2016
Allmänt om länets handikappråd
Tillgänglighetsrådet är en samrådsgrupp för frågor som rör
funktionshinder och personer med funktionsnedsättning i Jämtlands län.
För närvarande består rådet av sju ledamöter från
handikapporganisationer, en tjänsteman från regionala
utvecklingsnämndens förvaltning, en tjänsteman från Försäkringskassan,
en tjänsteman från Arbetsförmedlingen och en politiskt tillsatt ordförande.
Rådet har under perioden 2016-01-01 till 2016-11-28 haft fyra
protokollförda sammanträden, samt fyra sammanträden med
arbetsutskottet.
Rådets uppgifter


Verka för att organisationen i sina verksamheter tillförsäkrar
människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet.



Framföra önskemål och vara rådgivare i frågor som för
organisationens verksamheter för personer med
funktionsnedsättning.



Lämna synpunkter eller underlag till aktuella remisser eller delar av
remisser som rör personer med funktionsnedsättning.



Bevaka hjälpmedelsförsörjningens utveckling i enlighet med
antagen hjälpmedelspolicy för länet.



Sprida information om funktionshinder – och hjälpmedelsfrågor till
berörda i Jämtland Härjedalen
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Följa forskning och utveckling inom funktionshinder- och
hjälpmedelsområdet

Funktionshinderrörelsen bereds genom sina representanter i rådet
möjlighet att framföra synpunkter på Region Jämtland Härjedalens
verksamheters utformning samt möjlighet att föreslå förändringar och
förbättringar i frågor som har aktualitet för grupperna.

Behandlande ärenden 2016


Revidering av reglementet. Tillgänglighetsrådets reglemente har
reviderats och rådet bytte namn från Länets handikappråd till
tillgänglighetsrådet.



Årsbokslut 2015. Rådet har gått igenom och godkänt årsbokslut för
verksamhetsår 2015.



Remissinstans Ny hälso- och sjukvårdspolitik.



Remissinstans Regionalt trafikförsörjningsprogram. Ett
remissvar utformades av arbetsutskottet och skickades till
Regionala utvecklingsnämnden.



Tillgänglighet i hälso- och sjukvård. Tillgänglighetsrådet fick
möjlighet att samla in synpunkter och skicka till samtliga enheter
på sjukhuset och länets hälsocentraler.



Tillgänglighetsstrateg i Region Jämtland Härjedalen. Region
Jämtland Härjedalens tillgänglighetsstrateg har adjungerats till
rådet.



Utredning om nya patientavgifter.
Anneli Svensson, ekonomistrateg, informerade om utredningen och
införandet av mer enhetliga patientavgifter och planerade
införanden av bl.a. e-frikort och självbetjäning.
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Skrivelse till Jamtli om projekt funktionshinderhistoria. Projektet
ligger just nu hos föreningsarkivet.



Budgetuppföljning
Budgetuppföljningar görs löpande under året där
tillgänglighetsrådets ledamöter får rapporter om hur det
ekonomiska läget för rådet ser ut.



Planering av tillgänglighetskonferens 2017.
Under 2016 har rådet diskuterat och planerat kommande
tillgänglighetskonferens där temat är kommunikation.
Konferensens stora namn 2017 är Louise Hoffsten som kommer att
föreläsa utifrån sin bok ”En näve grus”. Konferensen kommer att
genomföras på OSD, Östersund den 16 februari 2017.



Information från Försäkringskassan om en enklare vardag och
aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.
Barbro Norbeck och Elisabeth Dahlqvist från Försäkringskassan
informerade om ett utvecklingsarbete för att det ska bli enklare,
tryggare och mer förutsägbart för personer med
funktionsnedsättning och deras anhöriga i kontakten med
Försäkringskassan. Målet är bl.a. att öka deltagandet i arbetslivet
och i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning.



Information om utredningsuppdrag gällande stöd inom
kommunikations- och kognitionsområdet.
Elsa Garli, legitimerad arbetsterapeut, område psykiatri,
informerade om det kommande utredningsuppdraget inom
kommunikations- och kognitionsområdet.
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Hjälpmedelspolicy. En ny hjälpmedelspolicy har varit ute på
remiss under våren. Då fick tillgänglighetsrådet information om vad
policyn innebär och hur tidsplanen för den såg ut. Under senare
delen av hösten fick rådet besök av Sara Häggström, enhetschef på
Hjälpmedelscentralen, som informerade om det fortsatta arbetet
med revidering av styrande dokument kopplade till den nya policyn,
samt vilka förändringar som planeras.



Parasportförbundet. Tillgänglighetsrådet har haft besök av Fredrik
Andersson från Parasportförbundet. Fredrik beskrev förbundets
verksamhet och de projekt de har arbetat med.

Tillgänglighetskonferens 2016
Under konferensen 2016 var temat ”Rätten till mitt liv”. Det stora
dragplåstret var Aron Andersson, känd för att vara den förste som bestigit
Kebnekaise med rullstol. Konferensen lockade ca 110 besökare. Några av
handikapporganisationerna hade utställningsbord utanför lokalen där de
hade information om respektive organisation.

Måluppfyllelse
Nedan beskrivs måluppfyllelse utifrån rådens specifika uppgifter.
Bevaka frågorna i enlighet med gällande lagar, regler och förordningar
för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet
och jämlikhet i länet
Tillgänglighetsrådet har under 2016 fått information från bl.a.
Försäkringskassan om hur de utvecklar sin process för handläggning av
aktivitetsstöd, samt att de getts möjlighet att lämna synpunkter på det
Regionala Trafikförsörjningsprogrammet ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Följa forskning och utveckling inom området
Rådet har under 2016 inte berört området forskning och utveckling.
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Framföra önskemål och motivera behovet av förändring hos berörd
huvudman
Rådet har under 2016 inte lämnat något önskemål av förändring till
huvudmannen.

Följa hjälpmedelsförsörjningens utveckling i enlighet med antagen
hjälpmedelspolicy för länet
Rådet har under våren 2016 fått information om den nya
hjälpmedelspolicyn som varit ute på remiss och ska under slutet av året få
information om de tillämpningsanvisningar som tagits fram kopplat till den
nya hjälpmedelspolicyn.
Vara ett forum där handikapprörelsen kan samordna synpunkter vid
yttrande eller remissvar
Rådet har under 2016 beretts möjlighet att lämna yttrande på olika
remisser. Bl.a. gällande Regionalt trafikförsörjningsprogram och nya
patientavgifter.
Informera och samverka kring frågorna i länet
Rådet har delvis, genom sin årliga tillgänglighetskonferens, kunnat sprida
kunskap om tillgänglighets- och funktionshinderfrågor. Genom publicering
av sina protokoll på regionens webbsida kan allmänheten ta del av rådets
verksamhet. Rådet hade under hösten 2016 ett besök från Strömsunds
kommuns Tillgänglighetsråd, som var intresserade av vad Region
Jämtland Härjedalens tillgänglighetsråd hade för arbetsformer. Eventuell
samverkan diskuterades men inget beslut fattades under mötet.

Ekonomiskt utfall 2016-10-31
Årsbudget 2016
Landstingsbidrag

150 000

Summa intäkter

150 000

Personalkostnader
(lön, arvode, sociala
avgifter, andra
ersättningar)

Utfall per 2016-10-31

31 770
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Omkostnader

45 277

(Personalbefrämjande åtg,
externa representanter,
resor o.s.v.)
Summa kostnader

150 000

Resultat

77 047
72 953

Tillgänglighetsrådet hade per oktober 2016 ett överskott på 72 953 kronor.
En förklaring till överskottet är lågt deltagande på några av rådets möten.

Sammanfattning
Tillgänglighetsrådet har under 2016 haft fyra protokollförda
sammanträden och därtill fyra möten med rådets arbetsutskott som har
till uppgift att förbereda och planera rådets sammanträden. Rådet har
också under året genomfört en tillgänglighetskonferens i syfte att
uppmärksamma funktionshinderfrågor. Som framgår av ovan beskrivna
måluppfyllelse uppfyller rådet idag inte fullt sitt syfte. Tillgänglighetsrådet
har ett reglemente som reviderades 2015 där syftet var att konkretisera
rådets arbete. Man har inte riktigt lyckats inkludera rådet i den ordinarie
beslutsprocessen under året.
Tillgänglighetskonferensen 2016 var mycket uppskattad och huvudtalaren
Aron Andersson drog ca 110 besökare.
Tillgänglighetsrådets utgifter består till de största delarna av kostnaderna
för tillgänglighetskonferensen samt för arvoden.

