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Rapport uppföljning av Region Jämtland Härjedalens
tillgänglighetsråd 2017
Allmänt om tillgänglighetsrådet
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 2017-01-01 till 2016-11-14 haft tre
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 2017


Utredningsuppdrag gällande stöd inom kommunikations- och
kognitionsområdet.
Elsa Garli, legitimerad arbetsterapeut, område psykiatri, som
tidigare informerat rådet om arbetet med ett utredningsuppdrag
gällande stöd inom kommunikations- och kognitionsområdet,
redogjorde för utredningens slutrapport som lämnats vidare till
regiondirektören m.fl.



Årsbokslut 2016. Rådet har gått igenom och godkänt årsbokslut för
verksamhetsår 2016.



Region Jämtland Härjedalens nya webb
Ove Demår och Sara Nilsson från kommunikationsavdelningen
presenterade regionens nya webb, där tillgänglighetsrådet fick i
uppdrag att informera sina medlemmar om den nya webben och
även be dem inkomma med synpunkter till regionen.



Evakuering och utrymning av sjukhuset
Stefan Bergander, säkerhetssamordnare på enheten för
Krisberedskap, säkerhet och miljö informerade rådet om planer för
evakuering och utrymning av sjukhuset.



Kulturens arbete med tillgänglighetsfrågor
Jimmy Eriksson, kultursamordnare, berättade om hur regionala
utvecklingsförvaltningen arbetar med tillgänglighet inom
kulturverksamheten. Det handlar främst om att alla människor har
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rätt att ta del av kulturlivet – och ska kunna göra det utifrån sina
egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. Det gäller
alldeles oavsett vilka fysiska, psykiska eller kognitiva funktioner en
person har.


Remiss - På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i
hjälpmedelsförsörjningen.
Ordförande i tillgänglighetsrådet, Bengt Bergqvist, redogjorde för
en remiss som inkommit till Region Jämtland Härjedalen gällande
hjälpmedel. Utredningen ska enligt direktiven lämna förslag i syfte
att öka likvärdigheten i fråga om hjälpmedel och minska
skillnaderna över landet.
Rådet kommer att få en ytterligare dragning gällande svaret på
remissen som regionstyrelsen fattat beslut om.



Planering av tillgänglighetskonferens 2018.
Under 2017 har rådet diskuterat och planerat kommande
tillgänglighetskonferens där temat är ”Tillbaka till livet”.
Konferensens stora namn 2018 är Claes Hultling från
Spinaliskliniken som kommer att hålla en föreläsning ”Tillbaka till
livet” Konferensen kommer att genomföras i Hörsalen, Östersunds
sjukhus den 23 februari.



Meetings plus – regionens verktyg för visning av
möteshandlingar
Jessica Hådell, sekreterare i Tillgänglighetsrådet, informerade om
regionens verktyg för visning av möteshandlingar – Meetings plus.
Verktyget finns både via webben och som app till surfplattor.
Verktyget presenterar handlingar och protokoll från de politiska
organen för både förtroendevalda och medborgare.
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Tillgänglighetskonferens 2017
Under konferensen 2017 var temat ”Kommunikation för en enklare
vardag”. Årets huvudtalare var Louise Hoffsten som föreläste utifrån sin
bok ”En näve grus”. Konferensen lockade ca 60 besökare som trots
dagens blixthalka hade tagit sig till OSD. En tillgänglighetsanpassad
stadsbuss fanns på plats för den som var intresserad att titta på hur den
var utformad utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

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 2017 fått information från bl.a. kulturen om
hur de arbetar för att tillgänglighetsanpassa sin verksamhet., samt att de
getts möjlighet att lämna synpunkter på regionens nya webb.
Följa forskning och utveckling inom området
Rådet har under 2017 genom tillgänglighetskonferensen berört området
forskning och utveckling, bl.a. genom information om olika appar för
kommunikation.
Framföra önskemål och motivera behovet av förändring hos berörd
huvudman
Rådet har under 2017 inte lämnat något önskemål av förändring till
huvudmannen.
Följa hjälpmedelsförsörjningens utveckling i enlighet med antagen
hjälpmedelspolicy för länet
Rådet har under 2017 följt arbetet med hjälpmedelspolicyn inklusive
andra tillhörande styrande dokument.
Vara ett forum där handikapprörelsen kan samordna synpunkter vid
yttrande eller remissvar
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Rådet har under 2017 fått information om den remiss som utsänts av
Socialdepartementet – På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. Rådet kommer under slutet at
2017 få en redovisning av Region Jämtland Härjedalens inlämnade
remissvar.
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.
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Ekonomiskt utfall 2017-10-31
Årsbudget 2017

Utfall per 2017-10-31

Ackumulerad budget

100 000

83 370

Summa intäkter

100 000

Personalkostnader

24 195

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

36 510

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

100 000

Resultat

60 705
22 665

Tillgänglighetsrådet hade per oktober 2017 ett överskott på 22 665 kronor.
En förklaring till överskottet är ett lågt deltagande på några av rådets
möten.

Sammanfattning
Tillgänglighetsrådet har under 2017 haft tre 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.
Tillgänglighetskonferensen 2017 var mycket uppskattad och Louise
Hoffsten som var huvudtalare drog drygt 60 personer trots att dagen
tyvärr inleddes med extrem halka med inställd busstrafik som följd.
Tillgänglighetsrådets utgifter består till de största delarna av kostnaderna
för tillgänglighetskonferensen samt för arvoden.

