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Organisation
Rådet för funktionshinderfrågor är sammansatt av totalt femton ledamöter och
dessutom adjungerade tjänstemän från vissa statliga och regionala organ samt två
kommunpolitiker. Ersättare utses endast för funktionshinder-organisationernas
representanter. Region Örebro läns funktionshinderkonsulent tjänstgör som
sekreterare.
Sju av ledamöterna är politiska företrädare från Region Örebro län. En av dessa
företrädare utses till ordförande. De politiska företrädarna utses av regionstyrelsen.
Åtta av ledamöterna utses av de länsövergripande funktionshinder-organisationer
som är berättigade till verksamhetsbidrag av Region Örebro län. De utser även åtta
ersättare. En av de ordinarieledamöterna förslås bli vice ordförande och val av vice
ordförande hålls av rådet för funktionshinderfrågor på den nya mandatperiodens
första möte.
Ledamöterna från funktionshinderorganissationerna utses enligt följande:
• två ledamöter från rörelsehindergruppen,
• två ledamöter från medicingruppen,
• en ledamot från syngruppen,
• en ledamot från hörselgruppen,
• en ledamot från psykiatri- och neuropsykiatrigruppen,
• en ledamot från Funktionsrätt Örebro län.
De adjungerade ledamöterna under mandatperioden 2019-2022 utses enligt följande:
• en ledamot utses av Arbetsförmedlingen,
• två kommunpolitiker utses av regionala samverkansrådet.
• Tidigare har två ledamöter utsetts av Försäkringskassan, en från Örebro och en från
Karlskoga. Försäkringskassan har de tre senaste åren, trots uppmaningar, inte utsett
några ledamöter till rådet.
Rådet för funktionshinderfrågors ledamöter väljs för en mandatperiod.

Uppdrag
Rådet ska vara ett samrådsorgan mellan Region Örebro län och
funktionshinderorganisationernas länsföreningar och statliga myndigheter. Det ska
vara ett länsövergripande forum för samverkan och kunskapsutbyte i frågor som på
olika sätt berör människor med funktionsnedsättningar.
Rådet ska vara ett rådgivande organ till Regionstyrelsen. Rådet kan där vara ett
referensorgan och en remissinstans i principiella frågor som berör personer med
funktionsnedsättning.
Rådet är inte ett beslutsfattande organ utom i frågor som rör själva rådet, till exempel
att utse ledamöter i rådets två undergrupper.
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Region Örebro län

Rådet ska verka för att funktionshinderaspekterna beaktas i Region Örebro läns styrelser,
nämnder, beredningar, förvaltningar samt hos myndigheter. Särskilt fokus riktas på frågor
som rör tillgänglighet, delaktighet, bemötande och diskriminering.
Rådet ska samverka med de kommunala råden för funktionshinderfrågor genom
informationsutbyte.
Rådet ska vara ett forum för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.
Rådet ska hålla sig underrättat om levnadsvillkoren för personer med olika typer av
funktionsnedsättningar samt följa förändringar i samhällets service såsom exempelvis
effekterna av olika prioriteringar.
Rådet ska upprätta förslag till Regionstyrelsen om Region Örebro läns verksamhetsbidrag
till de länsövergripande funktionshinderorganissationerna som är berättigade detta bidrag
genom att uppfylla de uppställda kriterier som finns beskrivna i dokumentet Riktlinjer för
Region Örebro läns föreningsbidrag till länsövergripande funktionshinderorganisationer.
Rådet ska delta i uppföljning och utvärdering samt föreslå revideringar av Handlingsplan
för funktionshinderfrågor 2018 – 2020. Det planeras för en revidering av handlingsplanen
under 2021 för att anpassa den till regionens nya hållbarhetsprogram.

Rapportering sammanträden
Under året har Rådet för funktionshinderfrågor haft fem möten. Det ena mötet var ett
fysiskt möte medan de fyra övriga var via Skype. Ett möte ställdes in.
Vid ett tillfälle har det getts information av en inbjuden funktionshinderförening. En av de
återkommande punkterna på dagordningen är rapportering av aktuell information från
Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har, trots uppmaningar från rådet, inte deltagit som
de har gjort tidigare år. Ett flertal aktuella frågor har även diskuterats på mötena under
punkten övriga frågor.
17 februari
Detta var årets första sammanträde. Lokal var konferensrum Linden.
Förslag till Verksamhetsplanen för 2020 och förslag till verksamhetsberättelse för 2019
godkändes.
Det lämnades in en skrivelse till rådet som har undertecknats av företrädare för 17 av
länets funktionshinderorganissationer. Skrivelsen handlar bland annat o att saknas samråd
och att de som drabbas av de olika besparingsåtgärderna inte får vara delaktiga i
beslutsprocessen. Man upplever att man endast blir informerad när beslut redan har fattats.
Rådet besluter att man ställer sig bakom skrivelsen och att den ska lämnas till
Regionstyrelsen.

Region Örebro län
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Gabriel Stenström, utredare Regionkansliet, informerar om regionens olika avgifter.
Information om det pågående arbete med att ta fram nya riktlinjer för fördelning av
föreningsbidrag till de länsövergripande funktionshinderorganissationerna. En
arbetsgrupp utsedd av rådets referensgrupp är delaktiga i arbetet. Förslag till nya riktlinjer
skickades sedan ut på remiss funktionshinderorganissationerna vilket ledda till att tretton av
dessa hörde av sig med synpunkter. De nya riktlinjerna kommer att gälla för ansökningar om
bidrag för år 2022
Andres Nyström informerar om Glaukomföreningens verksamhet

20 april
Rådets sammanträde 20 april ställdes in på grund av det rådande läget med Corona.
15 juni
Rådet var för första gången via Skype
Det inkom en skrivelse från HRF som handlade om att personer, som inte är
teckenspråkiga men har väsentligt nedsatt hörsel, behöver motsvarande stöd i form
av skrivtolkning eller undertext. Rådets beslutade att ställa sig bakom skrivelsen och
skicka den till Hälso och sjukvårdsnämnden.
Anna Swift Johannison informerar om arbetet med regionens nya hållberhetsprogram
Läkare på smittskydd Anja Rosdahl informerar om regionens arbete mot
smittspridning och Corona.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson informerade om sjukvårdsledningens
arbete med Corona

2 september
Rådet var via Skype
Information om fördelningsgruppens förslag till fördelning av föreningsbidrag till de
länsövergripande funktionshinderorganissationerna för år 2021. Summan at fördela
var 2 826 000 kronor. Det är samma summa som året innan. Det inkom inkommit 43
ansökningar om föreningsbidrag. Förslaget kom upp för beslut på Regionstyrelsens
sammanträde 26 november.
Byggprojektledare Linnea Jakobsson informerar om hur Regionservice Fastigheter
arbetar med tillgänglighet.

Rådet för funktionshinderfrågor | Författare: Åge Sollien | Datum: 2021-01-07

Region Örebro län

Hannes Hart Svedberg från Länsstyrelsen och Jessica Dahlbäck från Myndigheten för
delaktighet informerar om sina respektive verksamheter
Gabriel Stenström från Regionkansliet informerade om förslaget till nya avgifter för 2021
27 oktober
Rådet var via Skype
Personskadeförbundet RTP lämnade in en skrivelse som Personskadeförbundet RTPs
lokalförening och DHRs Örebroavdelning tidigare har lämnat in till Kommunala
tillgänglighetsrådet i Örebro kommun. Skrivelsen handlar om att en informationsbroschyr
går ut till nya färdtjänstkunder och de med förnyat tillstånd. Frågetecken finns om
informationen när ut till synskadade och andra grupper med behov av särskild information.
Rådet beslutar att ställa sig bakom skrivelsen och skicka den vidare till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Verksamhetschef på Vuxenhabiliteringen Elisabeth Ljunglöf informerar om
Vuxenhabiliteringen arbetar med Råd och stöd enligt LSS.
Ulla Straus från Arbetsförmedlingen informerar om Arbetsförmedlingens stöd riktat till
personer med funktionsnedsättning
Trafik och samhällsplanering har, efter rekommendationer från smittskyddsläkaren,
beslutat att det åter kan bli kan bli aktuellt med samplanering av resor till bland annat
daglig verksamhet. FUB har i en skrivelse till Johan Ljung, områdeschef Trafik och
samhällsplanering, utryckt sitt missnöje över beslutet eftersom de anser att det kommer att
drabba personer tillhörande LSS. Rådet beslutar att ställa sig bakom FUBs skrivelse och att
skicka den vidare till Samhällsbyggnadsnämnden.
14 december
Rådet var via Skype
Förslag till verksamhetsplan för 2021 godkändes
Johan Nylander, specialistläkare Neuro- och rehabmedicinska kliniken, informerar om
rehabiliteringsmedicin och rehabilitering efter Covid-19
Marjetta Leijonhufvud, kommunikationsdirektör, och Maja Bloom,
kommunikationsstrateg, informerar om det nya webbtillgänglighetsdirektivet och
Undertexter vid information i media
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Regionens nya hållaberhatsprogram för perioden 2021 – 2025 är klart och kommer
upp för beslut februari 2021. Eftersom Handlingsplanen för funktionshinderfrågor
utgick ifrån det gamla hållbarhetsprogrammet måste en mindre revidering/
uppdatering göras av handlingsplanen för att den ska synkroniseras med nya
hållberhetsprogrammet.

Ekonomiska konsekvenser
Rådet har under året hållit sig inom budgetramarna.
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