SAMMANFATTNING
HSO Västerbottens uppdrag är
samarbete, samverkan och
opinionsbildning. Genom
handikappföreningarnas
samarbetsorgan arbetar 30 av
Västerbottens
funktionshinderföreningar
tillsammans för att förbättra och
förändra samhället och
sjukvården till förmån för de
grupper vi företräder.
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Föreningarna som bildar HSO Västerbotten är:
Astma- och Allergiföreningen i Västerbottens län
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

ILCO

ILCO Länsförening för stomi- och reservoaropererade i
Västerbotten

FUB

Länsförbundet För barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning

RBU

Länsföreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar

NHR

Neurologiskt Handikappades förbund i Västerbottens län

RNj

Njurförening i Västerbotten
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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

Styrelsen
Styrelsen är HSO Västerbottens verkställande nivå, samt beredande nivå till årsmötet.
Styrelsen ansvarar inför årsmötet för samarbetsorganisationens förvaltning och ekonomi och
leder den löpande verksamhet och får inom de ramar som årsmötet beslutar, fatta nödvändiga
beslut och företräda HSO Västerbotten. HSO Västerbottens styrelse har sammanträtt åtta
gånger under 2013.
Ordinarie
Kjell-Åke Nilsson

Ordförande

Yngve Hedström

Vice Ordförande och Studieorganisatör

Sven-Olof Lindgren

Kassör

Abbas Haghjo

Ledamot

Gerd Rönnqvist

Ledamot

Sonja Boman-Nilsson

Ledamot

Stefan Stråhle

Ledamot

Ersättare
Anders Boman

Ersättare

Gunilla Persson

Ersättare

Staffan Holmgren

Ersättare

Ej beslutande
Martin Vikgren

Kanslichef, föredragande och sammankallande

Henrik Deverud

Sekreterare

Firmatecknare
Kjell-Åke Nilsson (Ordförande), Sven-Olof Lindgren (Kassör) och Martin Vikgren
(Kanslichef).
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Revisorer
Revisorer för räkenskapsåret 2013 har varit Ulla Löfgren och Agneta Strömgren med Bruno
Mårdvall och Kent Sundqvist som ersättare.

Valberedning
Valberedning för räkenskapsåret har varit sammankallande Maria Holmgren,
Diabetesföreningen i Västerbottens län och Jonas Eriksson, Mag- och tarmföreningen i
Västerbotten. Ersättare är Anders Jonsson, Neuroförbundet i Västerbotten.
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Verksamhet 2013
Genom HSO Västerbotten samverkar majoriteten av Västerbottens länsföreningar som
företräder funktionsnedsatta, funktionshindrade och kroniskt sjuka. HSO Västerbottens
uppdrag är samverkan, samordning och opinionsbildning. I allt arbete, såväl för
förtroendevalda som för kanslianställda utgår HSO Västerbotten från den samlade
funktionshinderrörelsens handlingsprogram (åtta fokusområden), den egna verksamhets- och
aktivitetsplanen och kansliets verksamhetsplan. Föreningarna och organisationerna som bildar
HSO Västerbotten arbetar efter visionen ”ett samhälle för alla människor”.

Årsmöte
Lördagen den 4:e maj höll HSO Västerbotten sitt årsmöte i Folkets hus i Umeå. Ombuden
från de 30 medlemsföreningarna ägnade förmiddagen till sedvanliga årsmötesförhandlingar
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ordförande vid årsmötet var Peter Olofsson,
landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen. Avgick ur styrelsen gjorde Sylvia Winblad
(FUB). På sittande mandat och valda ledamöter i styrelsen är Kjell-Åke Nilsson
(Diabetesföreningen), Yngve Hedström (PSO), Sven-Olof Lindgren (HRF), Abbas Haghjo
(FUB), Gerd Rönnqvist (Reumatikerföreningen), Sonja Boman-Nilsson (ILCO) och Stefan
Stråhle (Parkinson). Valda ersättare är Anders Boman (Celiakiföreningen), Gunilla Persson
(Astma- och allergiföreningen), Staffan Holmgren (Neuroförbundet i Västerbotten).
2013 fyllde HSO Västerbotten 50 år och i samband med årsmötet firades födelsedagen. Bland
annat bjöds på berättelser om HSO Västerbottens resa fram till idag av tidigare ordföranden
Birgit Högberg och Stig Lundholm. Peter Olofsson och Kenneth Andersson, ordförande i
nämnden för funktionshinder och habilitering vid Västerbottens läns landsting, berättade båda
om HSO Västerbottens positiva betydelse för grupperna funktionshindrade, funktionsnedsatta
och kroniskt sjuka. Vidare betonade de vikten av samverkans positiva betydelse för
Västerbottens läns landstings arbete under åren.

Ordförandemöten
Ordförandemötena samlar representanter från HSO Västerbottens medlemsföreningar för att
organisera och diskutera gemensamma frågor för samarbete och samverkan. Styrelsen och
kansliet har under året fortsatt arbetet med att utveckla ordförandemötena för att bättre fånga
upp medlemmarnas önskemål om innehåll och mening. I detta har det bland annat ingått att
öka möjligheterna till diskussion mellan medlemsföreningarna och att stimulera arbetet
framöver genom inspirerande föreläsningar och information. Utvecklingsarbetet är levande
och fortsätter löpande.
Ordförandemötet ska sammankallas minst två gånger per år. 2013 har mötet sammankallats
tre gånger och vi ser en fortsatt positiv trend gällande deltagande.

Närvarofrekvens:
2003: 22,5 personer

2004: 22,5 personer

2005: 17,7 personer

2006: 19.7 personer

2007: 17.8 personer

2008: 19,2 personer

2009: 21,2 personer

2010: 15,8 personer
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2011: 13,5 personer

2012 14,25 personer

2013: 17,3 personer

Samverkan med HSO på lokalnivå samt med övrig lokal funktionshinderrörelse
HSO Västerbotten har arrangerat två möten i Lycksele under 2013 mellan de lokala HSOföreningarna i länet. Dessa möten har till syfte att samordna gemensamma mål och arbeten,
utbyte av erfarenheter och att utveckla länssamarbetet mellan kommunerna sinsemellan och
mot länet. Bland annat diskuterades hur lokalföreningarna kan stötta varandra och vilket
eventuellt stöd de önskar från länsnivå.
HSO Västerbotten har även under 2013, i ett pilotprojekt, samordnat funktionshinderrörelsen i
Robertsfors kommun där det inte finns någon lokal HSO-förening. Idén grundar sig i
diskussioner på ett ordförandemöte där upplevelsen var att det råder stora skillnader i länet
gällande hur väl våra frågor finns på kommunernas agenda. Vidare var upplevelsen att det kan
finnas en större svårighet att samordna funktionshinderfrågor i våra mindre kommuner.
Ytterligare ett argument till pilotprojektet är samhällets decentralisering där mer ansvar och
krav på kompetens inom funktionshinderområdet åläggs kommunerna och
funktionshinderrörelsen oro över hur väl det fungerar i praktiken. I och med detta ökar
behovet av god samverkan mellan kommunerna och de lokala funktionshinderföreningarna.
De föreningar som träffades i Robertsfors upplevde HSO Västerbottens besök och
samordning som positiv och uppger att det gav resultat i det lokala arbetet.

Samverkan med HSO på länsnivå
Fyra nordligaste HSO länsföreningarna
HSO Västerbotten tog initiativ till en konferens mellan styrelserna från de fyra nordligaste
HSO länsföreningarna för att diskutera utveckla arbetet i de gemensamma frågorna. Syftet
med dagen var att effektivisera och möjliggöra samverkan i de frågor där länsgränserna inte
har någon betydelse. De frågor som diskuterades utöver samverkan var bland annat den
gemensamma oron över hur Försäkringskassans regler kring sjukpenning bidrar till
begränsningen för människor att engagera sig ideellt och därmed också påverka situationen
för den grupp man företräder. Med oss i diskussionen var Michael Boman, regionalt
samverkansansvarig för Försäkringskassan i Norrland och två representanter från
funktionshinderrörelsens samverkansgrupp med Försäkringskassan i Västerbotten. Vidare
föreläste Anderas Pettersson, jurist vid Umeå universitet, om vikten av en intressejuridisk
strategi för funktionshinderrörelsen. Konferensen resulterade bland i en gemensam skrivelse
till Handikappförbunden där vi efterfrågar att frågan om ideellt arbete lyfts på riksnivå samt
flertalet artiklar som publiceras på läns- och riksnivå.
Konferens om gemensam valstrategi
HSO Västerbotten deltog vid en länskonferens anordnad av Handikappförbunden. Syftet med
konferensen var att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Huvudfokus för
konferensen var att hitta gemensamma frågor inför valet 2014 där vi kan stötta varandra med
material och kunskap. Handikappförbunden erbjuder stödmaterial till samtliga föreningarna
som bildar HSO främst inom områdena sysselsättning och rätten till försörjning.
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Samverkan med HSO på riksnivå
Handikappförbundens kongress
I maj 2013 deltog HSO Västerbottens ordförande, Kjell-Åke Nilsson i Handikappförbundens
länskonferens och kongress. Länskonferensen handlade om massmediefrågor, uppföljning av
projektidéer, planering av höstens länskonferens. Kongressen handlande om sedvanliga val,
etc. HSO Västerbotten agerade och lyfte frågan om försämrad situation för människor som
berörs av LSS och försämringar inom området personlig assistans.
Handikappförbundens länsträff
Handikappförbundens länsträff 2013 gick av stapeln i november i Stockholm. HSO
Västerbotten representerades av kanslichefen Martin Vikgren. Ämnena på agendan var
gemensam valstrategi, rätten till försörjning, journaler på nätet, våld i nära relationer,
tillgängliga vallokaler, etc.

Samordning av representanter från sam- och brukarråden
En gång per år samordnar HSO Västerbotten samtliga representanter från sam- och
brukarråden på länsnivå i Västerbotten. Syftet med mötet är att fortsätta utveckla sam- och
brukarråd och hitta ”nya” vägar att samverka och påverka. Mötet är ett forum för att lyfta
goda och mindre goda exempel. 2013 diskuterades vad som behövs för att skapa gott resultat i
framtiden, vilket förhållningssätt bör våra representanter ha och vilka krav kan och bör vi
ställa på våra samverkanspartners.

Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen är en arbetsgrupp som i huvudsak handlar om föreningsgemensamma
utbildningar. I utbildningsplaneringen samarbetar HSO mycket nära med ABF Västerbotten
och Medlefors folkhögskola. Aktiviteter som genomförs lokalt sker i samarbete med lokala
samarbetsorgan. Fokusområden under 2013 var mångfald, sociala medier och utbildning av
informatörer. Medlemsföreningarnas informatörer har haft olika uppdrag inom
gymnasieskolan och Umeå universitet samt anpassade uppdrag inom temat onödig ohälsa, nya
konventionen och folkhälsa.
Utsedda representanter:






Yngve Hedström, studieorganisatör i styrelsen (sammankallande)
Katharina Eriksson, ABF
Solveig Grubbström, HSO Umeå
Camilla Björnehall, Nätverk unga vuxna
Erika Lindborg, informationssekreterare (Under stora delar av 2013 ersattes
informationssekreterare av kanslichef)

Gruppen för revidering av HSO Västerbottens stadgar
En grupp med representanter från HSO Västerbottens styrelse tillsattes för att revidera HSO
Västerbottens stadgar. Syftet var att ta fram underlag och förslag till årsmötet som är anpassat
till dagens situation.

Nätverk unga vuxna
Under 2013 har Nätverk unga vuxna satsat på att en gång för alla hitta en hållbar struktur som
synkar med den vardag våra unga vuxna medlemmar lever i. Engagemanget lever och frodas
men det finns inte utrymme för fasta möten i ett livspussel av jobb, familj och
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myndighetskontakter som ska sys ihop. Det behövs ett nav där tankar, idéer och aktiviteter
kan knytas ihop men som är oberoende av tid och rum. Svaret blev en blogg som färdigställs
under 2014 med utgångspunkt i mänskliga rättigheter/diskrimineringsgrunderna. Tanken är
också att representanter från andra rörelser, som kvinno- och HBTQ-rörelsen ska skriva.
På en blogg kan du gå in när det passar och andan faller på. Unga vuxnas förhoppning är att
på detta sätt locka till sig unga personer med funktionsnedsättning som vill påverka sin vardag
men kanske inte känner sig bekväm i funktionshinderrörelsens eller föreningarnas struktur.
Förhoppningarna är också att hitta ett smidigt sätt att dela med sig av unga vuxnas åsikter och
tankar till politiker och andra nyckelpersoner i samhället som har befogenhet att förändra.
Denna utvecklingsprocess och skapandet av bloggen har möjliggjorts tack
vare folkhälsopengar från Västerbottens läns landsting.
Representanter:
 Camilla Björnehall
 Sophie Karlsson






Malin Lindgren
Elly Edlund
Andreas Ställberg
Sandra Sjömark
Linda Hellkvist

Neuroförbundet i Västerbotten (Sammankallande)
Neuroförbundet i Västerbotten och
Reumatikerföreningen
RBU
Autism-och Asbergerföreningen
Epilepsiföreningen och Hjärnkraft
Epilepsiföreningen
Hjärnkraft

Kansliet
HSO Västerbottens har sitt kansli på Storgatan 76 i Umeå och har nio medarbetare. Kansliet
främsta arbetsuppgifter är service till föreningarna som bildar HSO Västerbotten. Den service
som erbjuds är bland annat lön- och ekonomiservice, nyttjande av gemensamma lokaler,
arrangemang kring möten, konferenser, seminarium, utbildningar och föreläsning.
Kansliet delar och samnyttjar lokalerna med den lokala funktionshinderrörelsen. HSO
Västerbotten sköter all gemensam service inom lokalerna som lokalvård, IT,
förbrukningsvaror, arbetsmiljön, lokalbokningar, gemensamma inköp, etc.
Under 2013 skedde det två förändringar inom personalen. I maj månad gick kanslichefen
Roland Nordlund i pension och ersattes av Martin Vikgren. Under augusti månad valde
informationssekreterare Erika Lindborg att söka sig vidare. Ersättare för den tjänsten tillsätts
under 2014 och kommer innefatta vissa förändringar gällande innehåll för att bättre matcha
styrelsen och medlemsföreningarna önskemål om service från kansliet.
Kansliets fokus under 2013 var att påbörja arbetet med att utveckla och förbättra servicen till
medlemsföreningarna. Det är ett arbete som kommer fortgå löpande och innebär bland annat
en ny hemsida för enklare samverkan mellan föreningarna, förbättrade mötesmöjligheter för
dem som inte fysiskt kan delta i möten och bättre struktur kring lön- och ekonomiservice.
Ytterligare delar i arbetet har varit att skapa tydligare strukturer för personalen att vila sitt
arbete på och hitta en röd tråd i arbetet. HSO Västerbottens vision är ”ett samhälle för alla
människor” och det har varit viktigt att samtliga medarbetare ser sin del i arbetet mot denna
vision klarare. Bland annat genom tydliga och strukturerade arbetsbeskrivningar, systematiskt
arbetsmiljöarbete, möjlighet till kompetensutveckling och förbättrade möjligheter till backup
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mellan varandra. Under 2013 har kansliet även uppgraderat de tekniska möjligheterna genom
inköp av ny IT-utrustning.

Ekonomisk redovisning
Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till ekonomisk rapport samt
revisionsberättelse.

HSO Västerbotten i media
Under 2013 har HSO Västerbotten ökat sina aktiviteter i media och har förekommit vid
flertalet tillfällen på såväl regional nivå som riksnivå. Bland annat i frågor om tillgänglighet,
arbetsmarknad och rätten till sysselsättning och försörjning samt rätten till ideellt arbete.
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Sam- och brukarråd samt projekt och referensgrupper.
Genom sam- och brukarråd är HSO Västerbotten delaktig i utformningen och skapandet av
samhället vi lever i och den vård och omsorg vi får. I enlighet med FN:s konvention om
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska nära samråd ske med de
personer som lagstiftningen, riktlinjerna eller andra beslutsfattande processer omfattar.
Samråd ska ske med de organisationer som företräder personerna för att säkerställa och främja
fullt förverkligande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla människor
utan något slag av diskriminering. I Regeringsformen står det bland annat att det allmänna ska
verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och att det
allmänna ska motverka alla former av diskriminering. Vidare ska den offentliga makten
utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och
värdighet.
Nedan redogörs för de sam- och brukarråd samt projekt och referensgrupper där HSO
Västerbotten är representerade under 2013.

Samråd
Samrådet med Nämnden för funktionshinder och habilitering
Nämnden för funktionshinder och habilitering (NFH), den tidigare Handikappnämnden, är
huvudansvarig för fungerande samråd mellan Västerbottens läns landsting och
funktionshinderföreningarna i Västerbotten. NFH i sin helhet samråder med
funktionshinderrörelsen tre gånger per år. NFH har ansvar för Barn- och
ungdomshabiliteringen, Vuxenhabilitering och stöd enligt LSS för vuxna,
Hörselhabiliteringen, Hjälpmedelsverksamheten och Tolkcentralen.
Nämnden är sedan 2012 ansvarig för alla samråd med landstingets politiska ledning. Dess
politiker är också landstingspartiernas sakkunniga i handikappfrågor.
Under 2013 har samrådet behandlat hemsjukvården och överföringen till kommunerna,
situationen vid hälsocentralerna, VLL:s rekryteringspolicy kopplat till funktionshinder,
ledsagare och patientvärdar på våra sjukhus, bristen på tolkar, etc. Samrådet har även planerat
och genomfört en temadag kopplat till psykisk funktionsnedsättning. Vidare har samrådet
kommit överens om regler och rutiner för bidrag från Västerbottens läns landsting till
funktionshinderrörelsen.
Representanter:
Medicinskt och HSO Västerbotten, Ordförande

Kjell-Åke Nilsson (Sammankallande)

Psykiskt

Solveig Berg

Ersättare psykiskt

Torbjörn Olofsson

Syn

Juha Lehtinen

Ersättare syn

Dan Jonsson

Hörsel

Sven-Olof Lindgren

HSO Västerbotten Nätverk Unga Vuxna

Camilla Björnehall

Rörelse

Karin Björk
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Kognitivt

Gertrud Hedin

Dövas

Ulf Almqvist

Ersättare

Jörgen Lundström

HSO Västerbottens kansli

Martin Vikgren

Representanter till beredning av samverkan med VLL:
Kjell-Åke Nilsson, HSO Västerbotten
Stefan Stråhle, HSO Västerbotten
Ulf Almqvist, SDF (Förening utanför HSO Västerbotten)
Martin Vikgren, HSO Västerbottens kansli (Ersättare)
Samråden med presidierna i landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämndens (NFH:s) presidium träffar funktionshinderrörelsen två gånger
per år och landstingsstyrelsens presidium samråder med handikapprörelsen två gånger per år.
NFH:s presidium medverkar och leder dessa samråd. Allt sker enligt beslutade
arbetsordningar. I dessa forum sker samråd kring primärvården, folkhälsa, övergripande
ekonomi, etc.
Under 2013 har samrådet främst behandlat budget- och avgiftsfrågor.
Representanter:
HSO Västerbotten, Ordförande

Kjell-Åke Nilsson (Sammankallande)

Medicinskt

Stefan Nilsson

Psykiskt

Solveig Berg

Ersättare psykiskt

Torbjörn Olofsson

Syn

Juha Lehtinen

Ersättare syn

Dan Jonsson

Hörsel

Sven-Olof Lindgren

Rörelse

Urban Clarin

Kognitivt

Abbas Haghjo

Överkänslighet

Grethel Viklund

HSO Västerbottens kansli

Martin Vikgren

Resegruppen
Resegruppen ansvarar för samtliga frågor som rör tillgängliga transporter och färdmedel och
ansvarar för bevaka och samråda om frågor som rör detta. Tidigare hette denna grupp
”arbetsgruppen för färdtjänst och allmänna kommunikationer”. Samråd och diskussioner om
funktionsnedsattas användning av kollektivtrafiken för resor mellan olika platser eller
aktiviteter sker i första hand med Trafikverket, Länstrafikmyndigheten i Västerbottens län och
Länstrafiken. Frågor som diskuterats har varit till exempel tillgänglighet och information,
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hållplatser och snöröjning, ledsagning, utformning och utrustning av fordon. Studiebesök har
gjorts vid olika terminaler, bland annat NUS, Umeå flygplats och Umeå C. Yttrande har
avgivits över den regionala trafikförsörjningsplanen för Västerbottens län 2012 2015. Utgångspunkten har varit att all befintlig kollektivtrafik ska kunna användas av alla
funktionsnedsatta oavsett grad av funktionsnedsättning eller av var man bor eller tillfälligt
vistas. Från gruppen har också framförts att konceptet "Hela resan" skulle ägnas
uppmärksamhet och snarast förverkligas och att färdtjänsten, där så är möjligt, integreras i
kollektivtrafiken.
Utsedda representanter:





Yngve Hedström, PSO (Sammankallande)
Anders Jonsson, Neuroförbundet i Västerbotten
Eckehard Sejdel Munter, FUB
Karin Sundbaum representerar SRF

Samrådet med Försäkringskassan
Samrådet ansvarar för kontakt och samverkan med Försäkringskassan. Under 2013 har
samrådet bland annat inneburit information om assistansersättning, via en personlig
handläggare på Försäkringskassan. Samrådet hade efterfrågat informationen då vi fått veta av
brukare att handläggningen skärpts. Frågan om personlig assistans har diskuterats, däribland
handläggningstider inom funktionshinderområdet. Det har även diskuterats konkreta ärenden
där inte handläggningen fungerat. Försäkringskassan har ofta, i dessa fall, uppmanat till
kontakt med den enhetschef, som arbetar ”över” den aktuella personliga handläggaren.
Rådet har även diskuterat personalens kunskaper i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Vilka som svarar på remisser inom länet och hur domar i
högre instans vägleder personalens arbete. Försäkringskassan har informerat att arbetet
påbörjats med att förenkla för kunder inom funktionshinderområdet. Frågan huruvida
Försäkringskassan har anställda med funktionshinder har också tagits upp.
Handikappföreningarnas representanter har även påpekat att ordet förmåner känns fel. Det är
inte förmåner, det är medborgerliga och mänskliga rättigheter.
Representanter:
Rörelse

Irene Häggmark, (Sammankallande)
Tim Johansson

Psykiskt

Anette Sundin

Syn

Stefan Drugge

Hörsel

Britt-Inger Lundstedt

Medicinskt

Per Olsson

Överkänslighet

Ulla-Britt Edström

Sekreterare

Henrik Deverud, HSO Västerbotten

Ersättare, syn

Juha Lehtinen
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Samrådet med Apoteksbolaget
Rådets sammankallande skrev till Apoteket AB under 2012 och frågade hur samverkan ska
ske i framtiden efter privatiseringen. Rådet är fortfarande vilande.
Representanter:







Sonja Boman-Nilsson
Hildur Lindqvist
Gerd Rönnqvist
Bernt Bäckman
Ann-Britt Åström
Maria Holmgren

ILCO, (sammankallande)
Afasi
Reumatikerna
Blodsjukas förening
Elöverkänsligas förbund
Diabetesföreningen

Länsnätverket för ökad tillgänglighet
Nätverket som består av ett 20-tal länsorganisationer 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 sina resurser har
huvudansvaret. Senast ansvariga, Landstinget och LO har inte lyckats föra över stafettpinnen
till de tänkta ersättarna, Arbetsförmedlingen och TCO.
Representanter:




Kjell- Åke Nilsson, HSO Västerbotten, Diabetesföreningen
Sven Nordlund, FUB
Abbas Haghjo, HSO Västerbotten, FUB

Partnerskapet för europeiska, regionala och sociala fonder
HSO Västerbotten ingår i partnerskapet som träffas regelbundet.
Representanter:



Birgit Högberg (Representant för hela den sociala ekonomin)
Kjell-Åke Nilsson (Kontakt- och referensperson i arbetet med EU:s sociala fonder)

Brukarråd
Hjälpmedelsverksamhetens brukarråd
Brukarrådet har under året haft 2 sammanträden. Kommunaliseringen av hemsjukvården (som
bland annat innebär att ansvaret för förskrivning av hjälpmedel delas mellan landsting och
kommun) är en av de viktiga frågor som har behandlats. Därtill har även egenavgifter för
hjälpmedel diskuterats. I det ämnet pågår förhandlingar mellan landstinget och kommunerna
om en samordning som innebär att avgifterna blir lika i landstinget och länets alla kommuner.
Förskrivning av hjälpmedel som kräver särskilda hjälpmedelsbeslut har också behandlats samt
reparation av hjälpmedel och eventuell kostnad för information och visning av hjälpmedel.
Dessutom har rådet uttryckt behovet av ett utvidgat brukarråd, så att hela länet blir
representerat.
Representanter:


Stig Lundholm

HRF (sammankallande)
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Staffan Holmgren
Hildur Lindqvist
Sonja Boman- Nilsson
Rosita Strandberg
Curt Andersson

Neuroförbundet i Västerbotten
AFASI
ILCO/ PSO
RSMH (från och med 17 november 2011)
DHR (förening utanför HSO)

Brukarråd med Barn- och Ungdomshabiliteringen i länet
Initiativ till brukarråd med Habiliteringscentrum vid Västerbottens läns landsting är taget.
Under 2014 kommer brukarrådsverksamheten att starta med fokusområde på övergången från
ungdom till vuxen (16 år – 29 år). De frågor som kommer behandlas är vad en individ
behöver för att den övergången ska ske så smidigt som möjligt. Målsättningen är att
habiliteringscentrums team för just denna målgrupp ska bli mer kompetent och att
verksamheten förbättras. Brukarrådet fokuserar på specifika frågor och därför kommer
representanterna att variera utefter aktuellt område. Habiliteringscentrum är sammankallande.
Representanter:







Abbas Haghjo
Torbjörn Olofsson
Camilla Björnehall
Siw Siikavaara
Lena Renlund
Martin Vikgren

FUB
RSMH
Neuroförbundet i Västerbotten och Unga vuxna
FUB
FUB
HSO Västerbottens kansli

Neuroklinikens brukarråd
Brukarrådet har samverkat en gång under 2013. De frågor och ämnen som behandlats är bland
annat en nationell parkinsonskola och hur funktionshinderorganisationerna ser på detta.
Dessutom har rådet diskuterat utbildningsinsatser för anhöriga och fokusgrupp kring barn som
anhöriga. Det planeras även en CP-konferens och frågan kring bristen på logopeder har
behandlats.
Representanter:







Anders Jonsson
Inger Molin
Hildur Lindqvist
Anneli Högberg
Kerstin Myrholm Clarin
Irene Häggmark

Neuroförbundet i Västerbotten (sammankallande)
Parkinson
AFASI
AFASI
RTP (förening utanför HSO Västerbotten)
RTP (förening utanför HSO Västerbotten)

Hörselvårdens brukarråd
Brukarrådet har under året haft två sammanträden. Bland de frågor som rådet behandlat kan
nämnas en brukarstudie om vad som hindrar och underlättar kontakten mellan brukare och
hörselrehabiliteringen. Rådet har också diskuterat en ny tjänstemannaorganisation för såväl
Hörcentralen som Hörselrehabiliteringen. Äldreuppdraget, ett arbete med syftet att utreda hur
samarbetet mellan kommuner och landsting fungerar vad gäller rehabilitering och
habiliteringen av äldre hörselskadade och döva har också behandlats – vad brister i
samordning och ansvarsfördelning och varför? Gruppen har även fått information om
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cochleart implantat och benförankrad hörapparat samt barn- och ungdomsfrågor inklusive CI.
Även aktuellt från Öron-näsa- halskliniken samt Hörselrehabiliteringen.
Varje sammanträde avslutas med att verksamhetsföreträdarna lämnar svar på inskickade
frågor från brukarrepresentanterna. Då finns goda möjligheter till en bra dialog kring frågor
som känns angelägna för båda parter.
Representanter:








Åke Eriksson (sammankallande)
Eva Sandström
Carina Albertsson
Vakant
Helene Lindberg
Urban Ökvist
Stig Lundholm (Ersättare)

Vuxenhörselskadade
Vuxendöva
Föräldrar
Ungdomar
Dövblinda
Dövblinda
Vuxenhörselskadade

Brukarråd för tolkverksamheten
Rådet har träffats en gång under året och berörda föreningar träffar tolkverksamheten
däremellan för fördjupade dialoger. En aktuell fråga är Tolktjänstutredningen som ur ett
brukarperspektiv vill säkerställa en jämlik nationell tolkservice.
Representanter:








Ruben Andersson,
Tommy Henningsson (ersättare)
Urban Öqvist
Helen Lindberg
Agneta Jatko
Åsa Almkvist
Therese Norman (ersättare)

HRF
HRF
FSDB
FSDB
SDR (förening utanför HSO Västerbotten)
SDR (förening utanför HSO Västerbotten)
SDR (förening utanför HSO Västerbotten)

Referensgrupper
Referensgrupp för registercentrum i norr
Ordförande, Kjell-Åke Nilsson, deltog som referens vid en konferens i Stockholm angående
brukarinflytande. Detta rör främst medverkan i diverse dataregister.
Referensgrupp för utvärdering av kommuner och landstings funktionshinderarbete
Ordförande, Kjell-Åke Nilsson, deltar i Handisams referensgrupp för utarbetande av enkäter
till kommuner och landsting om hur arbetet med funktionshinder fungerar. Resultatet kommer
presenteras under våren 2014
Länsstyrelsen Västerbottens partnerskap för serviceprogrammet och partnerskapet
för landsbygdsprogrammet
Programmet har varit vilande under året.
Representant:


Kjell- Åke Nilsson, Ordförande, HSO Västerbotten
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Centrum för funktionshindervetenskap
Ett forum för diskussion kring etik och funktionshinderpolitik för framtiden. Abbas Haghjo
och Birgit Högberg representerar funktionshinderrörelsen.

Projekt
Convoy, Entreprenörskap för alla
Egenanställningsföretaget Convoy och HSO i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
träffades tillsammans med Försäkringskassan och Coompanion i november 2013 för att
diskutera erfarenheter Convoy hade fått i kontakter med personer som har en
funktionsnedsättning, eller rättare, som har upplevt problem med att utveckla idéer och
entreprenörskap på grund av hinder de mött när de haft ambitionen att utveckla en egen
verksamhet, ta uppdrag och fakturera kunder. Projektet syftar till att försöka hitta nya vägar
för att öka entreprenörskapet genom att undanröja hinder för människor med ett
funktionshinder som vill starta en verksamhet på ett enklare sätt och utifrån sina egna
förutsättningar.
Rättighetscentrum i Västerbotten ett ungdomsstyrelsestött projekt i länet
Representant från HSO Västerbottens styrelse är utsedd att delta i ett nätverk med
representanter från flera av de grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftningen.
Närverket har träffats ett par gånger under åren och upprätthåller kontakten via e-post.
Representant:


Abbas Haghjo

FUB

Blogg genom Unga vuxna
Nätverk unga vuxna satsar på att en gång för alla hitta en hållbar struktur som synkar med den
vardag våra unga vuxna medlemmar lever i. Engagemanget lever och frodas men det finns
inte utrymme för fasta möten i ett livspussel av jobb, familj och myndighetskontakter som ska
sys ihop. Det behövs ett nav där tankar, idéer och aktiviteter kan knytas ihop men som är
oberoende av tid och rum. Svaret blev en blogg som färdigställs under 2014 med
utgångspunkt i mänskliga rättigheter/diskrimineringsgrunderna. Denna utvecklingsprocess
och skapande av bloggen möjliggörs tack vare folkhälsopengar från Västerbottens läns
landsting.
Arbetsgruppen inför regionaliseringen
På initiativ av HSO Västerbotten konstituerades en arbetsgrupp från regionens samlade
funktionshinderrörelse för att tidigt komma in och bevaka det regionaliseringsarbete som de
tre nordligaste länen har startat. Efter en del turer på riksnivå har regionaliseringsförsöket
avstannat. Under året diskuterades hur vissa frågor, där redan ansvarig myndighet är
regionaliserad, ska samordnas med grannlänens HSO. Arbetsgruppen är vilande.
Representanter:




Kjell- Åke Nilsson, Ordförande HSO Västerbotten (sammankallande)
Yngve Hedström, Vice ordförande HSO Västerbotten
Ulf Almqvist, VDL
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