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Datum 2017-03-03
Diarienummer RHK 2017-00120

Samråd för funktionshindersfrågor
Tid: 23 februari klockan 13.00 – 16.30.
Närvarande:
Britt Artursson
Erik Johansson Lönnroth
Kenneth Sandberg
Mona Eriksson
Elaine Johansson
Ulla Adolfsson
Bengt Fernström
Hans Hedström
Lena Svensson
Kommittén för mänskliga rättigheter:
Stig-Olov Tingbratt
Avdelning mänskliga rättigheter
Linnea Björk
Åsa Olsson
• Dagordningen godkändes. Inga synpunkter på föregående
anteckningar
• Genomgång av pågående revidering av webbutbildning i
bemötande av personer med funktionsnedsättning i
Lärplattformen. Genomgång av de allmänna delarna samt
grupparbete i grupperna: se, höra, röra sig, kognitiv-,
intellektuell- och psykisk funktionsnedsättning.

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg

Telefon:
010-441 04 62

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
asa.olsson@vgregion.se
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Muntlig sammanfattning av synpunkter och korrigerat material
lämnades in av respektive grupp.
• Hans och Elaine har deltagit i en planeringsgrupp och gett
förslag på samrådsteman 2017 presenteras samt en preliminär
planering för årets återstående samråd 18 maj, 5 oktober och 7
december.
- Västtrafik har bjudits in 18 maj (frågor från samråd den 8
december 2016)
- En HRstrateg (personalavdelning) ska berätta om satsningen
under 2017 på arbetsmarknadsinsatser för personer med
funktionsnedsättning.
- Samrådet ska lämna synpunkter på den nya strategin för
kollektivtrafik som avdelning kollektivtrafik och infrastruktur tar
fram. Den ska ersätta Strategi för funktionshinderanpassning
och omfatta de sju diskrimineringsgrunderna. Strategin
kopplas till trafikförsörjningsprogrammet och arbetet sker
tillsammans med Västtrafik. (MRplanen mål 6 Systematisk
dialog med invånarna)
Teman
- Arbetsmarknad
- Barn med funktionsnedsättning
- Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation
- Medicinsk etik
• Stig-Olov Tingbratt ger ett referat från kommittén för mänskliga
rättigheters sammanträde den 3 februari.
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- Minskad kostnad för koncernkontorsbidraget (kostnader för
arbetsplatser, IT, löner med mera) medför ett ökat utrymme
för kommittén på cirka 3 miljoner. De ska gå till vissa
punktinsatser och ett förslag är bland annat att göra en
indexuppräkning av organisationsbidragen.
- Västra Götalandsregionen satsar 14 miljoner kronor under
2017 till arbetsmarknadsinsatser för personer med
funktionsnedsättning i Västra Götalandsregionen.
- Julia Bahner kommer att presentera sin rapport ”Vilka röster
hörs? Funktionshinderrörelsens karaktär och intressepolitiska
arbete”. Plats: 10 mars i Filmstaden Bergakungen i Göteborg.
- Synpunkter framfördes angående forskningsrapporten
Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa. En analys av
anmälningarna till patientnämnderna i Västra Götaland.
I rapporten var anmälningarna inte åtskilda mellan första och
andra linjens vårdverksamheter.
Seminarium den 16 mars i Borås.
• Rapport från arbetsgrupper – anteckningar från möte med
journal på nätet december 2016, har skickats ut till
samrådsdeltagarna.
• Regionfullmäktiges möten kommer att teckenspråkstolkas även
under 2017. Kommer att utvärderas. Se
http://www.vgregion.se/sv/VastraGotalandsregionen/startsida/Pressrummet/Webb-tv/
• Uppföljning av tidigare ställda frågor
- Modernt högkostnadsskydd och frikort i Hälso- och sjukvård
(160929) Enligt koncernstab Verksamhet, ekonomi och Inköp
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har frågan har varit uppe i regionfullmäktige avseende
införande av eFrikort (”digitalt högkostnadsskydd”). Det har
lämnats ett uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna
för att kunna införa eFrikort samt en tidplan.
- Ledsagarkort Västtrafiks styrelse har 2014 tagit beslut om att
personer med färdtjänst ska kunna få ett kort till en ledsagare
som berättigar ledsagaren att åka gratis i samband med att
den färdtjänstberättigade personen då kan åka kollektivtrafik.
Verkställandet av ledsagarkorten har försenats av olika
anledningar i samarbetet med kommunernas
färdtjänsthandläggare.
På samrådet idag presenteras en annan lösning som har tagits
upp i ett brukarråd för personer med synnedsättning. Kan
ledsagarkort utfärdas genom personal inom synhabilitering?
• Synpunkter som går vidare till kommittén för mänskliga
rättigheter
Företrädare i samrådet uttrycker en orättvisa att det för
företrädare för pensionärsrörelsen betalas ut arvode och inte
för personer som företräder funktionshindersrörelsen på vissa
av de möten som regionen anordnar till exempel HSN (Hälsooch sjukvårdsnämnderna).

Stig-Olov Tingbratt tackar för ett givande möte och ett stort
engagemang.

