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1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
1.1 REGLEMENTE FÖR LÄNETS HANDIKAPPRÅD
Länets Handikappråd är en samrådsgrupp för frågor som rör funktionshinder och personer med
funktionsnedsättning i Jämtlands län. Rådet består av valda representanter från
handikapporganisationer i länet, Jämtlands läns landsting, Regionförbundet Jämtlands län,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Rådets uppgifter
 Bevaka frågorna i enlighet med gällande lagar, regler och förordningar för att tillförsäkra
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i länet
 Följa forskning och utveckling inom området
 Framföra önskemål och motivera behovet av förändring hos berörd huvudman
 Följa hjälpmedelsförsörjningens utveckling i enlighet med antagen hjälpmedelspolicy för
länet
 Vara ett forum där handikapprörelsen kan samordna synpunkter vid yttrande eller
remissvar
 Informera och samverka kring frågorna i länet

1.2 RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Länets Handikappråd består av totalt 12 ordinarie ledamöter representerade av:
 Jämtlands läns landsting, en (1) förtroendevald och en tjänsteman.
 Regionförbundet i Jämtlands län, en (1) tjänsteperson
 Försäkringskassan, en (1) ledamot
 Arbetsförmedlingen, en (1) ledamot
 Synskadades riksförbund i Jämtlands län, SRF, en (1) ledamot
 Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet Förbundet för ett samhälle utan
rörelsehinder, DHR, en (1) ledamot
 Handikappsamverkan i Jämtlands län, HSV, fem (6) ledamöter
Rådet har möjlighet att adjungera ledamöter tillfälligt eller permanent. Ledamöter och ersättare
väljs av respektive organisation för samma period som gäller för förtroendevalda inom Jämtlands
läns landsting (allmänna val, fyra år).

1.3 HANDIKAPPRÅDETS LEDAMÖTER OCH SAMMANTRÄDEN
Länets handikappråd har under året bestått av:
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Ledamöter
Elin Hoffner (v), ordförande
Sandra Hedman/Daniel Nilsson
Berit Johansson (c)
Lena Hallquist
Per Sundin
Mia Roos
Inger Eriksson
Eva Åberg
Lars Oscarsson
Tommy Ericsson
Maj-Britt Halvarsson
Inger Essvall
Christin Jämtehed
Sören Blom
Ulrik Holm
Kristian Nässén
Marina Eriksson
Georg Witthoff
Björn Hjortling

Ordinarie
Sekreterare
Ersättare
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie

Jämtlands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Regionförbundet Jämtlands län
Försäkringskassan
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
FUB
HSV
Reumatikerdistriktet
Astma- och allergiförbundet
Riksförbundet Hjärtlung
Reumatikerdistriktet
HRF
Afasiförbundet
Epilepsiförbundet
Attention Jämtland Härjedalen
Synskadades riksförbund
DHR

Länets handikappråd har under 2013 haft fyra protokollförda sammanträden, vilka föregåtts av
fyra möten i arbetsutskottet. Arbetsutskottet har därutöver haft ett extra möte för att planera
inför den årliga tillgänglighetskonferens som rådet ansvarar över.

1.4 RÅDETS ARBETSFORMER
Länets handikappråd utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande ska utses bland
förtroendevalda och vice ordförande bland representanterna från handikapporganisationerna.
Länets handikappråd har också utsett ett arbetsutskott. Jämtlands läns landsting utser sekreterare.
Till ledamöter utgår arvode, traktamente samt reseersättning enligt av landstingsfullmäktige
fastställda regler för förtroendevalda. Arvode utgår inte till ledamot som fullgör sitt uppdrag i
tjänsten. Länets handikappråd sammanträder fyra gånger om året. Sammanträdestider och
verksamhetsplan för nästkommande år fastställs under innevarande verksamhetsår.
Skriftlig kallelse inklusive ärendeförteckning ska skickas till ledamöter och ersättare senast 14
dagar innan mötet. Vid ordinarie ledamots frånvaro ansvarar denne för att ersättare tjänstgör på
mötet. Ordinarie ledamot informerar sekreteraren om bytet.
Vid handikapprådets sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska justeras av ordförande
och en vid varje sammanträde utsedd justerare. Protokollet skickas till Länets handikappråds
ledamöter och ersättare. Protokollet publiceras via www.jll.se.
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1.5 VERKSAMHETSPLANERING
Länets handikappråd planerar vilka ärenden som ska tas upp på sammanträdena, dels genom
rådets arbetsutskott och dels genom verksamhetsplanering under sammanträdena.
Verksamhetsplaneringen ska utgå från handikapprådets uppgifter i reglementet För
verksamhetsplaneringen tar rådet bland annat hänsyn till länsaktuella frågor inom
handikappområdet, aktuella frågor i handikapporganisationerna samt aktuella frågor nationellt
inom handikappområdet, utifrån exempelvis lagändringar, forskning och rapporter.

1.6 ÄRENDEN SOM VARIT AKTUELLA UNDER ÅRET
Följande ärenden har behandlats under 2013:














Budgetuppföljning
Budgetuppföljningar har gjorts löpande under året där handikapprådets ledamöter fått
rapporter om det ekonomiska läget för rådet ser ut.
Rapport från handikapporganisationerna
En återkommande punkt har varit handikapporganisationernas rapporter där alla
organisationer informerat om pågående projekt och aktuella frågor inom den egna
organisationen.
Planering av tillgänglighetskonferens 2014
En planering av 2014 års tillgänglighetskonferens pågick under hösten 2014 där ett antal
föreläsare bokades in. Konferensen ämnar genomföras den 13 mars 3013 under temat
’Förstår vi varandra’.
Remissinstans i arbetet med Ny hälso- och sjukvårdspolitik
Beredningen för vård- och rehabilitering har under året arbetat med ett måldokument för
hur sjukvården vid Jämtlands läns landsting ska se ut. Handikapprådet har under året varit
remissinstans med möjlighet att lämna synpunkter.
Informationsträff om Tillgänglighetsdatabasen
Ansvariga för Tillgänglighetsdatabasen, en databas där en kommuns tillgänglighet för
personer med funktionshinder framgår, har bjudits in av rådet och hållit ett föredrag om
databasen för inbjudna representanter från kommuner, landsting och
handikapporganisationer. Handikapprådet ämnar fortsätta driva frågan under 2014.
Debattartikel om betalsystem
Handikapprådet har skrivit en artikel om tillgänglighet vid betalsystem vid offentliga
anrättningar. Artikeln har publicerats i lokalmedia samt skickats till respektive
handikapporganisation.
Remissinstans i utredning om nya regler för sjukresor
Jämtlands läns landsting har under åren arbetat med att ta fram ett nytt förslag kring
sjukresor inom landstinget. Handikapprådet har haft möjlighet att lämna synpunkter på
detta arbete.
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Skrivelse om klappstolar i sjukhusets korridorer
Länets handikappråd har uppmärksammat att det i många fall saknas sittplatser i
sjukhusets korridorer. Framförallt äldre och personer med funktionsnedsättningar kan
vara i behov av sittplatser. Rådet har skickat en skrivelse till landstingsstyrelsen och yrkat
på att klappstolar sätts upp i sjukhusets lokaler.
Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Handikapprådet har fått lämna synpunkter på förslag till den regionala
utvecklingsstrategin. Inkomna synpunkter har vidarebefordrats till berörd.
Skrivelse om förtroendemannautbildning
Handikapprådet har uppmärksammat att man inte fått någon inbjudan till att delta i de
förtroendemannautbildningar som fullmäktiges presidium kallar till vid mandatperiodens
början. Skrivelse har skickats till fullmäktiges ordförande där det med tydlighet framgår
att handikapprådet förväntar sig att bli inbjudna vid kommande utbildningstillfälle.
Namnbyte på handikapprådet
Under hösten 2013 lyftes frågan om namnbyte av Handikapprådet. I samband med
översyn av den politiska organisationen inom Jämtlands läns landsting kommer även
rådets namn att ses över.
Besök från Patientnämnden
Representant från Patientnämnden har besökt handikapprådet för att informera om
nämndens verksamhet
Besök från Regionförbundet
Representant från Regionförbundet har besökt handikapprådet och informerat om ett
nystartat projekt som handlar om stöd till personer med funktionsnedsättningar.
Skrivelse om att anställa personer med funktionsnedsättning
Handikapprådet har med hjälp av DHR:s lokalförening tagit fram en skrivelse som
handlar om att offentliga arbetsgivare bör ta ett större ansvar för att anställa personer
som har någon form av funktionsnedsättning. Artikeln är skickad till lokalmedia.

1.7 TILLGÄNGLIGHETSKONFERENS
Länets handikappråd arrangerar varje år en tillgänglighetskonferens. Årets konferens ägde rum
den 21 mars 2013 och hade rubriken ”Mitt liv – ditt liv – vårt liv”. Deltagarna fick lyssna till
föredrag av Samhall, Arbetsförmedlingen, Jämtland-Härjedalens idrottsförbund,
Folkhälsocentrum samt till Inclusion Tour Casablanca-Stockholm där föreläsare Lars Löfström
med inlevelse berättade om hur han tog sig med rullstol från Casablanca till Stockholm. Som
avslutning underhöll Teater Barda genom filmvisning och dialog med publiken. Totalt var antalet
åhörare cirka 100 personer.
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2 EKONOMISKT UTFALL 2013-12-31
Landstingsbidrag
Summa intäkter
Personalkostnader
(lön, arvode, sociala avgifter,
andra ersättningar)
Omkostnader
(Personalbefrämjande åtg,
externa representanter, resor
o.s.v.)
Summa kostnader
Resultat

Årsbudget 2012
150 000
150 000

Utfall per 2013-12-31
- 97 779
-19 813

150 000
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-117 592
32 408

