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Rapport uppföljning av Region
Jämtland Härjedalens
Tillgänglighetsråd 2018
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 (vakant) och en politiskt tillsatt
ordförande.

Rådet har under perioden 2018-01-01 till 2018-11-14 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.
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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



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 2018


Laddstolpar och tillgänglighet
Moa Breivik, energi- och klimatrådgivare från energikontoret,
informerade rådet om ett kommande projekt Stolpe in för stad och
land (SiSL). Projektet syftar till att informera om elbilar och
laddstolpar samt uppmuntra/verka för utbyggnad av
laddinfrastruktur. Målgruppen är företag, offentlig verksamhet,
bostadsrättsföreningar m.m. Energikontoret var intresserad av att
få tillgänglighetsperspektivet i projektet.



Årsbokslut 2017. Rådet har gått igenom och godkänt årsbokslut
för verksamhetsår 2017.



Information från Länstrafiken och Norrtåg. Rådet har fått
information från Länstrafiken i Jämtlands VD Per-David Wennberg
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om Länstrafikens pågående upphandling av nya bussar,
branschstandard för tillgänglighet och de övriga krav som ställts
för att få till stånd en ökad tillgänglighet.
Samtidigt informerade Annika Garpefjäll,
verksamhetsutvecklare/controller vid Norrtåg AB hur Norrtåg
arbetar för att personer med någon form av funktionsnedsättning
ska kunna resa med tåg, allt från reseplanering och möjlighet till
ledsagning till tillgänglighetsanpassningar på tågen.


Besök på fullmäktige. Tillgänglighetsrådet fick möjlighet att
besöka regionfullmäktige i juni och berätta om rådets uppgifter.



Tillgänglighetskonferens 2018. I februari hölls den årliga
tillgänglighetskonferensen. Årets deltagarantal uppgick till ca 40
personer, något färre än som var anmälda. Huvudföreläsare var
Claes Hultling, vars föredrag var mycket uppskattat. Konferensen
besöktes också av Totalskidskolan i Åre som beskrev sin
verksamhet, samt Anna Jansson från Folkhälsomyndigheten som
pratade om folkhälsa, kost och fysik.



Tillgänglighetskonferens 2019. Rådet har under året planerat
2019 års tillgänglighetskonferens som arrangeras i februari.



Fastighetsutvecklingsplan. Fastighetschef Jan-Åke Lindroth
informerade rådet om den fastighetsplan som finns på förslag för
området i och omkring Östersunds sjukhus. Utvecklingen inom
sjukvården går fort och lokalerna behöver anpassas för att lösa de
nya behov som uppstår. Det gavs även information om den
skyltningen på Östersunds sjukhus. Varje ingång skyltas med
gatuadress istället för nummer för att det ska bli lättare att hitta till
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den entré man ska till med hjälp av t.ex. mobiltelefonernas GPS.


Studiebesök på Jamtli. Rådet besökte under hösten Jamtli och
Nationalmuseum norr. Björn Olofsson, antikvarie på Jamtli,
berättade om museet som invigdes i juni 2018. Byggnaden rymmer
i första hand en konstutställning som är inlånad från
Nationalmuseum i Stockholm. Björn förklarade vilka svårigheter
som uppstod vid bygget och hur man löste
tillgänglighetsproblemen.

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 2018 fått information om hur Jamtli och
Nationalmuseum norr löste tillgänglighetsfrågorna under bygget.
Rådet har getts möjlighet att utse representanter till projektet Stolpe in
för stad och land för att få in ett tillgänglighetsperspektiv i projektet.
Följa forskning och utveckling inom området
Rådet har genom sin tillgänglighetskonferens fått ta del av ny forskning
och utveckling inom området. Bl.a. om utvecklingen inom det alpina
området där fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att
prova på den alpina sporten.
Framföra önskemål och motivera behovet av förändring hos berörd
huvudman
Under året har tillgänglighetsrådet i sina kontakter med verksamheten
framfört önskemål om förändringar hos huvudmannen.
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Följa hjälpmedelsförsörjningens utveckling i enlighet med antagen
hjälpmedelspolicy för länet
Rådet har under 2018 följt arbetet med hjälpmedelspolicyn inklusive
andra tillhörande styrande dokument.
Vara ett forum där handikapprörelsen kan samordna synpunkter vid
yttrande eller remissvar
Rådet kommer bl.a. på sitt nästa sammanträde i december att få
möjlighet att yttra sig kring patientinformation inom
vårdpreventionsområdet.
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 2018-11-30
Ackumulerad budget
Summa intäkter
Personalkostnader
(lön, arvode, sociala avgifter,
andra ersättningar)
Omkostnader
(Personalbefrämjande åtg,
externa representanter, resor
o.s.v.)
Summa kostnader
Resultat

Årsbudget 2017
100 000
100 000

Utfall per 2017-10-31
91 666
38 357
3 149

100 000

41 506
50 160

Tillgänglighetsrådet hade per november 2018 ett överskott på 50 160 kronor. En förklaring
till överskottet är ett lågt deltagande på några av rådets möten, samt att årets
tillgänglighetskonferens blev något billigare än tidigare år.

Sammanfattning
Tillgänglighetsrådet har under 2018 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 i stort sitt syfte.
Tillgänglighetskonferensen 2018 var mycket uppskattad och totalt
besökte ca 40 personer konferensen som i år hade bjudit in Claes
Hultling som huvudföreläsare.
Tillgänglighetsrådets utgifter består till de största delarna av kostnaderna
för tillgänglighetskonferensen samt för arvoden.

