Verksamhetsberättelse 2011
MEDLEMSORGANISATIONER:

Astma- och Allergiföreningen i Västerbottens län
ATTENTION

Attention Västerbotten

RfB

Blodsjukas förening vid NUS

BRO

Bröstcancerföreningen i Västerbottens län

SCF

Celiakiföreningen i Västerbottens län

CF/AC

Cystisk Fibros Västerbotten

SD

Diabetesföreningen i Västerbottens län
Elöverkänsligas förening i Västerbottens län

SEF

Epilepsiföreningen i Västerbotten

FBIS

Förbundet blödarsjuka i Sverige Norra regionen

FMLS

Förbundet Funktionshindrade med Läs- och
Skrivsvårigheter Västerbotten

FA

Föreningen Autism i Västerbottens län

FSDB

Föreningen Sveriges dövblinda i Västerbotten

SFG

Glaukomföreningen Västerbotten

Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västerbotten
Hjärtebarnsföreningen region Norr

HRF

Hörselskadades distrikt i Västerbottens län
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ILCO

ILCO Länsförening för stomi- och
reservoaropererade i Västerbotten

FUB

Länsförbundet För barn, unga och vuxna med
utvecklingstörning

RBU

Länsföreningen för rörelsehindrade barn och
ungdomar

NHR

Neurologiskt Handikappades förbund i
Västerbottens län

RNj

Njurförening i Västerbotten

PF

Parkinson Västerbotten
Psoriasisförbundet Västerbottens län
Reumatikerdistriktet i Västerbotten

RSMH

Riksförbundet för social och mental hälsa i
Västerbotten

TF

Tandvårdsskadeförbundet i Västerbottens län

AFASI

Västerbottens läns Afasiförening

RMT

Västerbottens länsförening av RMT

STROKE

Västerbottens läns Strokeförening

Godkänd av årsmötet 2012-05-12 och kompletterad med
styrelsens underskrifter på sista sidan
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Årsmötet
HSO Västerbottens årsmöte hölls i Lycksele – Ansia, lördagen den 7 maj
2011 och 34 ombud, styrelserepresentanter med flera deltog. Mötets
sekretariat bestod av mötesordförande, kanslichef och sekreterare, 3st.
Förmiddagen började med en uppskattad underhållning av sångerskan
Kicks Törnlund som ackompanjerades av Andreas Leek.
Därefter berättade Solveig Nilsson-Nurse från KCT Västerbotten
(Kompetenscenter för tillgänglighet) om KCT: s verksamhet och ett nu
aktuellt projekt gentemot länsstyrelsen och jordbruksverket.
"Tillgänglighet vid bensinstationer och dagligvarubutiker i Västerbottens
läns landsbygd". Projektet ska belysa tillgängligheten vid dessa viktiga
servicepunkter för glesbygdens boende och besökare. Inventering utförs
utifrån "enkelt avhjälpta hinder". KCT bidrar även med information
och råd till verksamheterna hur de kan förbättra tillgängligheten samt
vilka prioriteringar de kan göra.
Nästa punkt på fm. var Johan Boström, ordf. för HSO Lycksele och
anställd på samhällsbyggnadsförvaltningen på Lycksele kommun som
berättade om den tillgänglighetsinventering som gjorts av kommunens
helägda/samägda fastigheter utifrån Handisams och Boverkets
rekommendationer. Inventeringen och efterföljande strukturering ger
berörda fastighetsägare ett bra underlag för att kunna uppfylla de krav
som finns på att åtgärda enkelt åtgärdade hinder.
Eftermiddagen innebar själva årsmötet och Marika Lindgren,
kommunfullmäktiges ordförande i Lycksele kommun ledde
årsmötesförhandlingarna. Sonja Boman Nilsson, ILCO valdes till
sekreterare.

Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande och
Studieorganisatör
Kassör
Ledamöter

Ersättare

Kjell-Åke Nilsson
Yngve Hedström
Sylvia Winbladh
Abbas Haghjo
Sven-Olof Lindgren
Sonja Boman-Nilsson
Ingrid Eriksson
Solveig Grubbström
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Staffan Holmgren
Stefan Nilsson
Föredragande
Sekreterare
Personalrepresentant

Roland Nordlund (kanslichef)
Henrik Deverud
Gun Ingvarsson

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 sammanträden.

Firmateckning
Ordförande Kjell-Åke Nilsson, kassör Sylvia Winbladh och Roland
Nordlund (två i förening).
Ekonomi
Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till ekonomisk rapport
samt revisionsberättelse.
Medlemsavgiften för anslutna föreningar har under året varit 400 kronor.
Revisorer
Revisorer för räkenskapsåret 2011 har varit Ulla Löfgren och Agneta
Strömgren med Bruno Mårdvall och Kent Sundqvist som ersättare.
Valberedning
Valberedning för räkenskapsåret 2011 har varit Gerd Rönnqvist,
Reumatikerdistriktet Västerbotten, Maria Holmgren, Diabetesföreningen i
Västerbottens län (sammankallande), Kurt Gärtner, Diabetesföreningen i
Västerbottens län samt Anders Jonsson, Neurologiskt Handikappades
förbund i Västerbottens län.

Aktiviteter utifrån verksamhetsplanen 2011.

HSO Västerbottens uppdrag: Samarbete, samverkan och
opinionsbildning.
Verksamhet under året:
Styrelsen med kansli har fortsatt sökt utveckla ordförandemötet samt de
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gemensamma arbetsgrupperna, externa och interna.

Ordförandemötet skall sammankallas minst 4 ggr per år. Under 2002
sammankallades mötet 6 gånger och 2003-2007 4 ggr per år. 2008
sammankallades mötet 5 ggr. 2009 sammankallades mötet fem ggr
inkluderat helgen 7-8 november då Handlingsprogrammet reviderades.
2010 och 2011 sammankallades mötet 4 ggr.
Närvarofrekvens (förtroendevalda, styrelse och föreningar): 2002: 19,8,
2003: 22,5, 2004: 22,5, 2005: 17,7, 2006: 19.7, 2007: 17.8, 2008: 19,2
2009: 21,2, 2010: 15,8 och 2011: 13.5 representanter i snitt per möte.

Under året inbjöd och genomförde HSO Västerbottens styrelse två
träffar för ömsesidigt informationsutbyte med de lokala HSO
organisationerna. Träffarna som bägge genomfördes i Lycksele var
planerade och efterfrågade.
Den årliga träffen med funktionshinderrörelsens representanter i
Sam- och Brukarråd för samordning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte
genomfördes 2011-11-12 i Umeå.
Samråden med Landstinget. På initiativ av HSO, företräds länets
samlade handikapprörelse i fyra samråd av gemensamt utsedda
representanter för sju huvudgrupper av funktionsnedsättningar.
Grupperna är rörelse, hörsel, syn, kognition, överkänslighet samt
medicinska och psykiska funktionsnedsättningar. Ordningen berör
samråden med landstingets politikerorganisation samt
Försäkringskassan i länet. Nyval av företrädare från
funktionshinderrörelsen sker varje mandatperiod. Val genomfördes vid
årsskiftet 2010/11
Under året genomförde den nya landstingsledningen förändringar i både
politiker- och tjänstemannaorganisationen. Tjänstemannaorganisationen
är ännu inte besatt. Efter överläggningar och diskussioner mellan HSO
och politikerna i den nya organisationen beslöts följande vad gäller
samråden:
Nämnden för funktionshinder och habilitering (NFH), den tidigare
Handikappnämnden, är huvudansvarig för fungerande samråd. NFH i sin
helhet samråder med funktionshinderrörelsen tre gånger per år.
Hälso- och sjukvårdsnämndens (NFH:s) presidium träffar rörelsen två
gånger per år och Landstingsstyrelsens presidium samråder med
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rörelsen en gång per år. NFH: s presidium medverkar och leder dessa
samråd. Allt sker enligt beslutade arbetsordningar.
Till föreningsgemensamma brukarråd utser HSO Västerbotten
nominerade representanter från berörda medlemsföreningar.
Den avslutande revideringen av samarbetsbidraget i reglerna för
landstingets organisationsstöd genomfördes inte som utlovades
under hösten 2011 med hänvisning till omorganisationen. HSO utsåg en
grupp att representera i detta arbete.

Arbets-, samråd- och samverkansgrupper:
Interna arbetsgrupper:
Utbildningsgruppen.
Utsedda representanter:
Yngve Hedström, studieorganisatör i HSO styrelsen.
Gertrund Hedin, Hjärnkraft.
Hildur Lindqvist, Afasi.
Sylvia Winbladh, FUB
Solveig Grubbström, HSO Umeå
Camilla Björnehall, Nätverk unga vuxna
Gun Ingvarsson, kansliresurs
Till arbetsgruppen är ABF Västerbotten adjungerad och gruppen arbetar
med det informella nätverket som kansliet och informationssekreteraren
har byggt upp i länet.
Verksamhet: Se punkt 4 Utbildning.
”HSO: s externa informationsverksamhet har genomförts utifrån
efterfrågan och egna initierade aktiviteter, tillsammans med
ämneskunniga företrädare i medlemsorganisationerna (informatörerna).
Medlemsföreningarnas informatörer har haft olika uppdrag inom
gymnasieskolan, Umeå universitet samt anpassade uppdrag inom temat
onödig ohälsa, nya konventionen och folkhälsa.
HSO Vilhelmina och HSO Storuman har initierat en utvecklande dialog
om lokala utbildningssatsningar. Orsak är den nya konventionen.
Informatörer medverkade vid seminariedag i Vilhelmina medan
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Maryanne Rönnersten, Handikappförbunden medverkade i kommunens
utbildningsdag i Storuman där inlandets övriga lokala HSO var inbjudna.

Nätverk unga vuxna
Stödstruktur och utveckling för att ta vara på unga vuxnas
påverkansintresse: Utbildningsgruppen inkl studieorganisatören,
informationssekreteraren samt representant från ABF Västerbotten och
Nätverk unga vuxna. HSO Västerbottens kansli som helhet är resurs.
Hemsidan, På gång och e-post används för information.
Arbetsgrupp/ kärnan i nätverket under året: Camilla Björnehall, Malin
Lindgren, Jonas Åkerström och Sophie Karlsson, alla informatörer.
Andreas Ställberg, dataresurs. Kontaktperson i lokala HSO: Vilhelmina
Ingela Gustavsson, Storuman Sophie Karlsson, Lycksele Hulda Sandelin
och Umeå Camilla Björnehall och Malin Lindgren.
Verksamhet: Se punkterna 2 och 7. Arbete respektive Socialt liv.
Tillgänglighet och medvetandegörande samt kultur och fritid.”

Arbetsgruppen för internationella frågor.
Utsedda representanter:
Anders Jonsson, NHR, Sammankallande.
Zaida Holm Gradin, Reumatikerna.
Yngve Hedström, PSO.
Verksamhet under året: Under året har verksamheten varit närmast
vilande. Internationella gruppen skall försöka skapa ett förtroendefullt
och långsiktigt samarbete med länets flykting- och
invandrarorganisationer. Människor med funktionsnedsättning, flyktingar
och invandrare möter i huvudsak liknande problem i kontakterna med det
svenska samhället - diskriminering, dåligt bemötande och
marginalisering.
Gruppen vill också öka och stimulera det internationella arbetet och
engagemanget inom funktionshinderorganisationerna i Västerbotten. I
arbetet samarbetar gruppen med ABF och SIOS, samarbetsorgan för
etniska organisationer i Sverige.

Externa arbetsgrupper (med övriga länsföreningar):
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Arbetsgruppen för färdtjänst och allmänna kommunikationer.
Under året döptes gruppen om till Resegruppen med ansvar för alla
frågor som rör tillgängliga färdmedel.
Utsedda representanter:
Yngve Hedström, PSO (Sammankallande)
Anders Jonsson, NHR
Eckehard Sejdel Munter, FUB
Karin Sundbaum representerar SRF
Verksamhet. Se punkt 7. Socialt liv.

Arbetsgruppen inför Regionaliseringen.
Utsedda representanter från Västerbotten. (Västernorrlands och
Norrbottens länshandikapprörelse deltar också i arbetet med tre
representanter vardera.)
Kjell- Åke Nilsson, HSO Västerbotten, ordförande och sammankallande.
Yngve Hedström, vice ordförande HSO Västerbotten.
Ulf Almqvist, VDL.
Kansliresurs: Roland Nordlund, HSO Västerbotten.
Verksamhet: Se punkt 1. Samhällsförändringar, Region och län.

Externa samråds- och samverkansgrupper:
HSO har representerats i följande samråds-/ samverkansorgan:

Länsstyrelsen Västerbottens partnerskap för Serviceprogrammet
och partnerskapet för Landsbygdsprogrammet.
Kjell- Åke Nilsson representerar HSO Västerbotten i partnerskapen. Se
punkt 1. Samhällsförändringar. Region och län.

Länsnätverket för ökad tillgänglighet.
Nedanstående grupp representerar HSO i det permanentade nätverket.
Av ordförandemötet utsedda representanter:
Kjell- Åke Nilsson, HSO Västerbotten
Sven Nordlund, FUB
Abbas Haghjo, FUB
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Roland Nordlund, HSO
Verksamhet: Se punkt 1. Samhällsförändringar, Region och län.

Partnerskapet för Europeiska Regionala och Sociala fonder.
Av HSO Västerbotten utsedd representant: Birgit Högberg. Hon ingår i
Partnerskapet som representant för hela den Sociala Ekonomin i
Västerbotten och Norrbotten.
Verksamhet. Se punkt 1. Samhällsförändringar. Regioner och län.

Trafikverkets regionala råd
Av ordförandemötet utsedd representant:
Yngve Hedström, PSO
Anders Jonsson, NHR
Eckehard Sejdel Munter, FUB
Verksamhet: Se punkt 7. Socialt liv.

Samrådet med Apoteksbolaget
Av ordförandemötet utsedda representanter:
Hildur Lindqvist, Afasi
Gerd Rönnqvist, Reumatikerna
Bernt Bäckman, Blodsjukas förening
Ann-Britt Åström, Elöverkänsligas förbund
Maria Holmgren, Diabetesföreningen
Mariana Abrahamsson, Parkinson
Sonja Boman- Nilsson, ILCO/HSO, sammankallande.
Verksamhet. Se punkt . Hälsa, vård och behandling.

Samrådet med Försäkringskassan
Rådet består av den ”Nya” Försäkringskassans tre distriktschefer med
respektive samordnare och länets samlade funktionshinderrörelses
utsedda representanter.
Av det vidgade ordförandemötet utsedda representanter:
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Funktionshindergrupp:
Rörelse
Irene Häggmark(Samordnare)
Tim Johansson
Psykiskt
Anette Sundin
Syn
Stefan Drugge
Hörsel
Britt-Inger Lundstedt
Medicinskt
Per Olsson
Överkänslighet
Ulla-Britt Edström
HSO Västerbotten Henrik Deverud, Sekreterare
Syn, ersättare
Juha Lehtinen
Verksamhet. Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Samrådet med Nämnden för funktionshinder och habilitering
Av det utvidgade ordförandemötet utsedda representanter:
Funktionshindergrupp:
HSO ordf.
Kjell-Åke Nilsson (Sammankallande)
Medicinskt
Psykiskt
Solveig Berg
Syn
Juha Lehtinen
Ersättare
Dan Jonsson
Hörsel
Sven-Olof Lindgren
HSO: s Nätverk Camilla Björnehall
Unga Vuxna
Rörelse
Karin Björk
Kognitivt
Gertrud Hedin
Hörsel/Dövas Ulf Almqvist
Ersättare
Jörgen Lundström
HSO Västerbotten Roland Nordlund

Verksamhet. Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Samråden med Presidierna i Landtingsstyrelsen och Hälso- och
sjukvårdnämnden.
Funktionshindergrupp
HSO ordf.
Kjell-Åke Nilsson (Sammankallande)
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Medicinskt
Medicinskt
Stefan Nilsson
Psykiskt
Solveig Berg
Syn
Juha Lehtinen
Ersättare
Dan Jonsson
Hörsel
Sven-Olof Lindgren
Rörelse
Urban Clarin
Kognitivt
Abbas Haghjo
Överkänslighet Grethel Viklund
HSO Västerbotten Roland Nordlund
Verksamhet. Se punkt 5. Hälsa, vård och behandling.

Samrådet med Infomix
Av ordförandemötet utsedda ledamöter:
Sylvia Winbladh, FUB
Åsa Lindberg, Afasi
Infomix avvecklade rådet under året.

Hjälpmedelsverksamhetens Brukarråd
Av ordförandemötet utsedda ledamöter:
Stig Lundholm, HRF (sammankallande)
Staffan Holmgren, NHR
Hildur Lindqvist, AFASI
Sonja Boman- Nilsson, ILCO/ PSO
Rosita Strandberg, RSMH (från och med 17 november 2011)
DHR representeras av Curt Andersson.
SRF har inte haft någon representant i rådet under året.
Verksamhet: Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Brukarråd med Barn- och Ungdomshabiliteringen i länet
Av ordförandemötet utsedda representanter:
Lisa Laestander- Flod,
Siw Siikavaara
Siv-Marie Nyman

FUB
FUB
FA
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Liljan Viklund
Malivan Ågren
Helena Magnusson

FA
RBU
RBU (ersättare)

Verksamhet: Rådet har varit vilande under året.

Neuroklinikens brukarråd
Av ordförandemötet utsedda representanter:
Inger Molin
Parkinson
Anders Jonsson
NHR (Sammankallande)
Hildur Lindqvist
AFASI
Anneli Högberg
AFASI
I rådet ingår också:
Kerstin Myrholm Clarin RTP
Irene Häggmark
-”-

Verksamhet: Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Brukarråd med länets hörselvård, rehabilitering och habilitering.
Av ordförandemötet utsedda representanter:
Ordinarie:
Åke Eriksson
Eva Sandström
Anders Westman
Vakant
Anette Rosing

vuxenhörselskadade (sammankallande)
vuxendöva
föräldrar
ungdomar
dövblinda

Ersättare:
Stig Lundholm
vuxenhörselskadade
Carina Albertsson föräldrar
I rådet ingår också representanter för SDR
Verksamhet: Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Brukarråd för tolkverksamheten
Av ordförandemötet utsedda representanter:
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Eva Sandström, HRF
Urban Öqvist och Helen Lindberg, FSDB
Agneta Jatko och Åsa Almkvist, SDR
Verksamhet. Se punkt 7. Socialt liv.

Centrum för Funktionshindervetenskap (heter fortsatt
Handikappvetenskap): En tvärvetenskaplig Centrumbildning vid Umeå
Universitet. Birgit Högberg representerar funktionshinderrörelsen.
Verksamhet. Se punkt 4. Utbildning.

Styrgruppen för Handikappförbundens hjälpmedelsprojekt
Av styrelsen utsedd representant: Elisabeth Nilsson.
Verksamhet. Se punkt 6. Projektet avslutades under året.

Styrgruppen för Kompetenscenter för tillgänglighet (KCT
Västerbotten).
Av HSO Västerbotten utsedda representanter: Kjell- Åke Nilsson och
Roland Nordlund.
Verksamhet: Se punkt 7. Socialt liv.

Handikappförbundens första kongress avhölls under året. Ny
organisationsform då Handikappförbunden tidigare höll årsmöten.
Ordförande Kjell- Åke Nilsson deltog vid kongressen.
Brottsofferjourernas Riksförbunds projekt i samarbete med
handikappförbunden.
Av styrelsen utsedda representanter i projektet: Abbas Haghjo och Sven
Nordlund.
Under året har två träffar genomförts i länet och däremellan hålls epostkontakt.

Rättighetscentrum i Västerbotten ett Ungdomsstyrelsestött projekt i
länet.
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Abbas Haghjo av styrelsen utsetts att representant i ett nätverk med
representanter från flera av de grupper som omfattas av
diskrimineringslagstiftningen. Närverket har träffast ett par gånger under
året och upprätthåller kontakten via e- post.

Med i Pappersmedia:
I samband med påskuppropet, protest mot otryggheten vid sjukdom, där
HSO Västerbotten deltog med eget upprop och flygblad skrev VF en
artikel där vår medverkan i protesterna framgick.
Publicist Ingvar Näslund som deltog vid ett ordförandemöte skrev efter
mötet i VK att de skulle bli bättre på att lyfta fram funktionshinderfrågor.
VK publicerade 2011-08-16 egenproducerad bild och kort text om HSO:s
personaldag. Ett kort eget referat från HSO: s årsmöte 2011
publicerades i ett par länstidningar.

HSO:s kansli

Verksamhet under året: Se kansliets verksamhetsplan för 2011-2012.
Planen har följts och revideras årligen utifrån bl.a.
personalnedskärningar.
Under året fortsatte diskussionerna om hur de gemensamma
kostnaderna och den gemensamma konsumtionen skall fördelas inom
Umeås Föreningarnas hus ”76:an”. Kanslichefen och en facklig
företrädare sitter med i två husråd, ett ”litet” där
funktionshinderföreningarna i huset ingår och ett ”stort” där också de fem
rikspensionärsorganisationerna och Umeås frivilligcentral medverkar.
Kansli/ lokaler
HSO i Västerbottens län har sitt kansli med 6.85 fasta tjänster fördelade
på 10 anställda på Storgatan 76 i Umeå. HSO Västerbotten samnyttjar
lokalerna med den lokala funktionshinderrörelsen, de kommunala
pensionärsorganisationerna samt Umeå kommuns frivilligcentral i vad
som kallas ”76:an”. För KCT Västerbotten lokalbehov hyr HSO
Västerbotten ett ”gårdshus” ett par kvarter bort.
Nätverk unga vuxna har tillgång till ett kontor.
Projekt
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HSO Västerbotten har drivit fyra projekt under året:
1) Ett folkhälsoprojekt i Skellefteå, Hälsoverkstan. Se punkt 5.
2) Kompetenscenter för tillgänglighet, KCT Västerbotten. Se punkt 7
Socialt liv.
3) Design for me- vägen till arbete. Se punkt 2 Arbete.
4) Funktionsnedsattas tillgänglighet till Scenkonst, FUNK projektet. Se
punkt 7 Socialt liv.
Informationsbladet ”På gång i HSO”.
HSO Västerbottens informationsblad innehåller information som är av
intresse framför allt för HSO Västerbotten, medlemsföreningarna och
lokala HSO men även för funktionshinderrörelsen i Västerbotten. Har
utgivits 2 gånger under året.

Aktiviteter utifrån Handlingsprogrammets 8 sakområden
2011:
1) Samhällsförändringar. Regioner och län.
Verksamhet under året:

Partnerskapet för Europeiska Regionala och Sociala fonder har haft
två möten under året.

Länsstyrelsen Västerbottens partnerskap för Serviceprogrammet
och partnerskapet för Landsbygdsprogrammet. Partnerskapet har
genomfört tre träffar och inbjudit till andra aktiviteter under året. HSO: s
representant i partnerskapet har verkat så att HSO: s KCT Västerbotten
fick uppdraget att tillgänglighetsinventera bensinstationerna och
dagligvarubutikerna i Västerbottens glesbygd.
Länsnätverket för ökad tillgänglighet”. Nätverket som består av ett 20
tal länsorganisationer och har under året varit vilande. Ansvaret för
Nätverket växlar i tvåårsintervaller. Två organisationer, en myndighet och
en intresseorganisation är tänkta att dela på ansvaret. Myndigheten med
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sina resurser har huvudansvaret. Senast ansvariga, Landstinget och LO
har inte lyckats föra över stafettpinnen till de tänkta ersättarna,
Arbetsförmedlingen och TCO.

Arbetsgruppen inför Regionaliseringen. På initiativ av HSO
Västerbotten konstituerades en arbetsgrupp från regionens samlade
handikapprörelse för att tidigt komma in och bevaka det
regionaliseringsarbete som de tre nordligaste länen startat. Efter en del
turer på riksnivå har regionaliseringsförsöket avstannat. Under året
diskuterades hur vissa frågor där redan ansvarig myndighet är
regionaliserad skall samordnas med grannlänens HSO.

2) Arbete.
Verksamhet under året:

Nätverk unga vuxnas erfarenheter av projekt "Att skapa en plattform
och kompetensutveckla för arbetslösa unga med funktionsnedsättningar"
ledde till en fortsättning. Erfarenheterna som samlades i projekt "Design
for Me - vägen till arbete" drevs 2010 som en del av Ungdomstorget i
Umeå med finansiering av Samordningsförbundet i Umeå.
Projektledaren som rekryterades via nätverket har under året varit
kontaktperson för personal och deltagare i Ungdomstorget.

3) Ekonomisk trygghet.
Verksamhet under året:

Påskuppropet: HSO Västerbotten, tillsammans med andra
organisationer ställde sig bakom Biskopsmötets upprop för de drabbade
av de kraftigt försämrade sjukförsäkringsreglerna. HSO deltog vid att
torgmöte med egen appell, flygblad, affisch och bord där HSO bland
annat krävde stopp på utförsäkringarna utan att annan ekonomisk
trygghet finns.

Samrådet med Försäkringskassan: Under 2011 har representanterna
genomfört ett eget arbetsgruppsmöte och två samråd med kassan
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Frågor som diskuterats och tagit upp har varit:
Tillgänglighet. Hembesök om det behövs eller iordningställande av
lämplig lokal om brukaren p.g.a. permobil, sjukhusvistelse eller annat
fysiskt problem/elöverkänslighet annars utestängs från möjlighet att få
hjälp av handläggare.
Vilka är de personliga handläggarna? Var finns de att möta? Hur kan
kontakterna med dessa förbättras?
Samarbete mellan personal inom F-kassan. Olika handläggare kan ge
helt olika uppgifter.
Tillgänglighet, möjlighet till hembesök/tillgängliga rum på
Försäkringskassan, fysiskt/för elöverkänsliga, m.m.
”Fråga Hanna”, en anpassning på FK: s hemsida för synskadade ger
konstiga svar när den ska tolka till tal.
Vid läkarbesök, då ett intyg till Försäkringskassan ska skrivas, skickar
oftast läkaren iväg det direkt, elektroniskt. Det är kunden/patienten som
äger intyget och borde läsa det innan det går iväg. Ett ”felaktigt” intyg
kan förstöra/fördröja ett ärendes handläggning.

”Onödig ohälsa”- tre seminarier. Under året hölls det avslutande
seminariet i serien. HSO Västerbotten samarbetade aktivt i planering och
genomförandet av de tre seminarier kring Folkhälsoinstitutets rapport
”Onödig ohälsa”. Samarbetspartners var länets folkhälsonämnder med
kansli och delar av Länsnätverket. Summerande diskussioner hölls om
hur seminarierna skall följas upp.

4) Utbildning.
Verksamhet under året:

Centrum för Handikappvetenskap (Har inte ändrat namnet.): Under
året har ett antal seminarier hållits med bl.a. Lars Lindberg under ämnet
Medicinsk etik och funktionshinderpolitiken och framtiden.
Årets plenarmöte bestod av en forskarstafett där aktuell forskning på
funktionshinderområdet presenterades. Funktionshinderrörelsen är alltid
välkommen och inbjuds därför regelbundet till seminarier och plenarmöte

Utbildningsgruppen: Intern vuxenutbildning planeras och genomförs
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utifrån HSO Västerbottens kursutbud 2008-2011. Utbildningsgruppen är
arbetsgrupp och handlar i huvudsak om föreningsgemensamma
utbildningar.
I utbildningsplaneringen samarbetar HSO mycket nära med ABF och
Medlefors folkhögskola. Aktiviteter som genomför lokalt sker i samarbete
med lokala samarbetsorgan.
Kursutbudet i dess helhet finns att läsa på hemsidan www.ac.hso.se
Må gott i kropp och knopp som finns i kursutbudet genomför som ett
folkhälsouppdrag och sköts av Nätverk unga vuxna.
Under året har följande utbildningar genomförts:
- Informatörsutbildning 3 dagar internat, samarbete HSO Umeå och
Medlefors folkhögskola
- Utbildningsdag i nya konventionen i Lycksele, samarbete med inlandets
HSO och projekt Agenda 50
- Kurshelg på Medlefors i samarbete med projekt Agenda 50, Nätverk
unga vuxna, HRF distriktet och Medlefors Folkhögskola
- Cirkelledarutbildning Lycksele en dag, samarbete med
Handikappförbunden och lokala HSO i länet
HSO:s informatörer och förtroendevalda har därutöver deltagit i vissa
interna och externa utbildningar i samarbete med ABF.

5) Hälsa, Vård och Behandling.
Verksamhet under året:

Samrådet med Landstingsstyrelsens och NFH: s presidier.
Landstingets omorganisation av den politiska ledningsorganisationen
och nya politiker medförde att detta nya råd endast träffades en gång
under året och diskuterade främst hur samrådet skall arbeta.
Arbetsordning upprättas.

Samrådet med Hälso- och Sjukvårdsnämndens, (HSN: s) och NFH: s
presidier. Detta råd har träffats en gång under året för främst
diskussioner om hur det nybildade rådet skall arbeta. Arbetsordning
upprättas.
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Samrådet med Apoteksbolaget: Rådets sammankallande har skrivit till
Apoteket AB och frågat hur samverkan skall ske i framtiden efter
privatiseringen. Dessa diskussioner har fortsatt under året och
sammankallande i rådet har spridit information inom gruppen.

Hälsoverkstan. HSO Västerbottens treåriga folkhälsouppdrag
Hälsoverkstan genomförde sitt tredje år. Idén var att fortsatt söka sprida
det upparbetade konceptet i länet med Hälsoverkstan i Skellefteå som
förebild. ABF norra Västerbotten och även Skellefteå kommun är
samarbetspartner i kommunen. HSO:s utbildningsgrupp och
Ungdomsnätverk samt ABF länet söker stödja spridningen i länet.
Under året bytte Hälsoverkstan i Skellefteå studieförbund till Bilda.

6) Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.
Verksamhet under året:

Samrådet med Nämnden för funktionshinder och habilitering, NFH
tidigare Handikappnämnden: NFH har ansvar för Barn- och
ungdomshabiliteringen, Vuxenhabilitering och stöd enligt LSS för vuxna,
Hörselhabiliteringen, Hjälpmedelsverksamheten, Tolkcentralen.
Nämnden blev under året huvudansvarig för alla samråd med
landstingets politiska ledning. Dess politiker är också
landstingspartiernas sakkunniga i handikappfrågor.
Under året har samrådet haft tre ordinarie möten och där följt upp och
behandlat alla frågor kring Landstingets utgående program för
Handikappolitiken.
En särskild arbetsgrupp inom samråden följde upp det utgående
Landstingsprogrammet och deltog i framtagandet av ett nytt
Funktionshinderpolitiskt program för landstinget under mandatperioden.
Landstingsstyrelsen tog därefter en mer konkret aktivitetsplan för
programmet utifrån delvis arbetsgruppens förslag.

Brukarrådet med Barn- och Ungdomshabiliteringen: Rådet har varit
vilande men under året har diskussioner förts med NFH om att utveckla
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rådet till att omfatta både Barn och ungdomshabiliteringen och NFH: s
habilitering och stöd till vuxna.

Brukarrådet med Neurokliniken: Rådet har fått en nystart under året
och genomfört två välorganiserade träffar kring många skilda frågor inom
neurologiområdet.

Brukarråd med länets hörselvård, rehabilitering och habilitering.
Brukarrådet har under året haft två sammanträden. Bland de frågor som
rådet behandlat kan nämnas; äldre hörselskadades och dövas situation,
dubbelhandikapp syn/hörsel, Utbildning av syn- och hörselinstruktörer i
kommunerna samt hörselombud inom äldreomsorgen, Landstingets
prioriteringsarbete för hörselvården, tillgänglighets- och
bemötandefrågor, TSS- utbildningen, andelen hörselskadade som får två
hörapparater (snitt i riket 53,2%, i Västerbotten (46,6% och i Stockholm
83,4%). Också frågan om Fritt val av hjälpmedel har berörts.

Hjälpmedelsverksamhetens Brukarråd:
Brukarrådet har under året haft 3 sammanträden. Den viktigaste
uppgiften har varit att bevaka att tillräckliga resurser tillförs
hjälpmedelsverksamheten, så att landstingets behovsbaserade
hjälpmedelspolicy kan tillämpas fullt ut vid förskrivning av alla
hjälpmedel.
Den stora frågan som behandlats har gällt den omfattande
organisationsförändringen av Hjälpmedelsverksamheten som pågår.
Brukarrådet har fått fortlöpande information om projektet och vilka
konsekvenser förändringarna och personalneddragningarna får för
verksamheten och därmed haft möjlighet att ge sina synpunkter på
förändringarna ur ett brukarperspektiv.
Bland övriga frågor som behandlats kan nämnas: förslag om ett nytt
Kunskapscentrum för hjälpmedel, utbildning av förskrivarna i
Hjälpmedelshandboken, försöksverksamhet Alternativ telefoni, nytt
kommunavtal, gränsdragning mellan personliga hjälpmedel och
ATH(arbetstekniska hjälpmedel) samt information om Kaseprojektet (ett
projekt kring komplexa hjälpmedelslösningar).

Styrgruppen för Handikappförbundens hjälpmedelsprojekt:
Under året avslutades projektet. Material är framtaget och går att
rekvirera från Hjälpmedelsinstitutet eller HSO Västerbottens representant
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i styrgruppen, Elisabeth Nilsson.

7) Socialt liv. Tillgänglighet och medvetandegörande samt
kultur och fritid.
Verksamhet under året:

Brukarrådet med tolkverksamheten. Rådet har träffats en gång under
året och berörda föreningar träffar tolkverksamheten däremellan för
fördjupade dialoger. Aktuell fråga är Tolktjänstutredningen som ur ett
brukarperspektiv vill säkerställa en jämlik nationell tolkservice.

Nätverk Unga Vuxna är det forum där unga vuxna mellan 18-45 år har
möjlighet att diskutera och utbyta tankar med varandra.
Som dialogpartner i samtal och diskussioner kring frågor som påverkar
vardagen för personer med funktionsnedsättningar är medlemmarna
resurspersoner både internt och externt.
NHR Umeåregionen har genom ekonomiskt bidrag möjliggjort aktiviteter,
främst medverkan i föreningars lokala seminarium och nätverksträff i
Lycksele.
Representanter från Nätverket, ABF Västerbotten och VLL/ Memeologen
har arbetat med folkhälsouppdraget Må gott i Kropp och Knopp. Fokus
har legat på att pröva ett nyskapat material för personligt
förbättringsarbete, studiematerialet Livet är mitt. En cirkel genomfördes i
Umeå. Material och aktivitet utvärderades muntligt. Planering för extern
utvärdering. Medverkan i gemensam kurshelg tema hälsa.
Deltagarna i nätverket har utifrån behov, önskemål och kompetens bl.a.
informerat och föreläst i utbildningar inom Umeå universitet: nationell
specialkurs DAMP, Autism och Aspergers syndrom, sjuksköterske- och
sjukgymnastprogrammet samt gymnasieskola i länet: programmen Barn
–och utbildning samt Omvårdnad.
Deltagit i Fritidsnätverk i Umeåregionen och Ögonblicksteaterns projekt.
Ordnat mötesplatser inom data i samarbete med ABF Umeåregionen.
och HSO Umeå
- varit resurspersoner i utbildningsgruppen och folkbildningssamarbete
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KCT Västerbotten med två tillgänglighetskonsulter har under året bland
annat på uppdrag av länsstyrelsen och jordbruksverket
tillgänglighetsinventerat alla bensinstationer och dagligvarubutiker i
Västerbottens glesbygd. De har också varit anlitade vid utformningen av
Östra station i Umeå och dess koppling till NUS och Universitetet. Under
året fortsatt diskussionen om KCT: ets driftsform.

Resegruppen, tidigare Arbetsgruppen för färdtjänst och allmänna
kommunikationer har under året träffat länstrafiken två gånger kring
deras tillgänglighetsarbete.

Trafikverkets regionala råd träffades en gång under året kring
tillgängligheten vid Östra station i Umeå.

Samrådet med Infomix. Avvecklades under året.

FUNK projektet som syftar till att bredda publikunderlaget till de fyra
stora musik- och dansscenerna i övre Norrland. Västerbotten utsåg
följande personer till projektets styr- och referensgrupp: Solveig
Grubbström, Camilla Björnehall, Zaida Holm- Gradin och Eleonor
Eriksson.
Under året har projektet träffats vid fyra tillfällen kring hur arbetet med att
bredda publikunderlaget skall fortskrida. Försök gjordes med att erbjuda
föreningsmedlemmar från inlandet fria bussresor till föreställningen
Carmen vid Norrlandoperan, NO i Umeå. NO inbjöd också ett relativt
stort antal föreningsmedlemmar till fri föreställning och middag vid Jul.
Det saknades intresse från inlandet för buss till Carmen och till den fria
föreställningen och middagen till jul kom färre än de antal platser som
NO och projektet bjöd på.

8) Barn och förälder/föräldrar. Stödstrukturer.

Ingen egentlig aktivitet har utförts. Samrådet med Barn- och
ungdomshabiliteringen var vilande under året.
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