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RS/423/2016
Svar på skrivelse om Tillgänglighetsguide - projektsamverkan
mellan kommunerna i Jämtlands län
Ärendebeskrivning
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet i Bräcke har inkommit med en skrivelse där de framhåller
behovet av en tillgänglighetsguide som informerar om tillgängligheten i samtliga länets
kommuner och som därigenom blir en hjälp för personer med funktionshinder vid planering av
besök på olika platser. Tillgänglighetsguiden föreslås vara både nätbaserad och i form av en
pappersprodukt. I skrivelsen föreslås att Region Jämtland Härjedalen tar upp frågan och verkar
för att en tillgänglighetsguide kommer till stånd, som ett samverkansprojekt mellan kommunerna
i Jämtlands län.
Ett liknande ärende behandlades av Region Jämtland Härjedalen i november 2015 (Dnr
RS/1308/2015). Detta ärende gällde ett förslag om att Region Jämtland Härjedalen, i samverkan
med länets kommuner, skulle ansluta sig till den så kallade Tillgänglighetsdatabasen. Förslaget
avslogs eftersom det bedömdes som för kostsamt.
Det förslag som beskrivs i skrivelsen är bra och det är lätt att förstå behovet. Alla människor ska,
precis som anges i skrivelsen, kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor. Det som främst bör
lyftas till förslagets nackdel är svårigheter med att hålla ett mycket omfattande material
uppdaterat. I synnerhet pappersprodukter riskerar att alltför snabbt bli inaktuella. I skrivelsen
nämns, förutom myndigheter och kulturlokaler, också caféer och frisörer. Skrivelsen nämner inte
vårdinrättningar, men som utgångspunkt bör naturligtvis länets alla vårdinrättningar också
omfattas av en satsning av detta slag. Sammantaget blir detta ett omfattande arbete som, för att
vara meningsfullt, också behöver uppdateras regelbundet. Kostnaderna för detta skulle bli höga
(jfr kostnadsberäkning genomförd med anledning av förlag om anslutning till
Tillgänglighetsdatabasen).
Region Jämtland Härjedalen behöver i första hand förbättra sådan tillgänglighetsinformation som
rör de egna verksamheterna. I detta arbete görs jämförelser med hur länets kommuner har valt att
hantera tillgänglighetsinformation – i syfte att hitta smarta, användarvänliga och, om möjligt,
gemensamma lösningar. Region Jämtland Härjedalen har i nuläget inte resurser att medverka i det
föreslagna samverkansprojektet.

Tjänsteskrivelse

Frågan diskuterades med länets kommuner vid regionala samverkansrådets sammanträde den 15
augusti 2016.

Regiondirektörens förslag
Svar på skrivelse lämnas till Pensionärs- och tillgänglighetsrådet i Bräcke enligt ovan.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör
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