
 

 
 

Mötesanteckningar samråd 
funktionshinder 
 

Mötesdatum: 19 september 2019 

Tid:  13.30 - 16.30  

Plats:   Kronan 1, Regionens Hus, Bergslagsgatan 2, Göteborg 

Deltagande organisationer 
Astma- och Allergiföreningen i VG Nordost 
DHR Region Västra Götaland 
Diabetesföreningen Västra Götaland 
FUB  
Funktionsrätt Skaraborg/HRF Västra Götaland 
Hjärnkraft  
NSPHiG 
SRF Göteborg 
Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben   

Övriga deltagare 
Stig-Olov Tingbratt, beredningen för mänskliga rättigheter 

Amanda Brown-Stjärnå, beredningen för mänskliga rättigheter  
Patrik Karlsson, beredningen för mänskliga rättigheter 
Vania Timback, avdelning social hållbarhet 

Ellen Lageholm, avdelning social hållbarhet 
Åsa Olsson, avdelning social hållbarhet 
Anne Granath, habilitering och hälsa  

 

Mötesanteckningar 
Incheckning 

Stig-Olov hälsar välkomna. Presentationsrunda av alla deltagare.  

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. En övrig fråga om tillgängligheten i nya Regionens hus i 
Göteborg anmäldes.   
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Förgående mötesanteckningar. Tillägg: samordning frågor 

Åsa förtydligar att det är enklast om samrådsdeltagarna gemensamt diskuterar 
vilka frågor som ni vill ta upp och en person samlar ihop frågorna och skickar 
samlat till Cecilia Berg Backström, Sylvia Määttä och Åsa. Samrådsgruppen hade 
diskuterat detta på förmiddagen och det bestämdes att Mohammed samordnar 
frågorna och skickar till ovan nämnda tjänstepersoner. Elaine samordnar den 
halvtimma som företrädarna träffas själva innan samrådsmötet med beredningen 
för mänskliga rättigheter börjar 13.30.  
 
 

Inkomna frågor:  

• Tolksituationen 

Anne Granath som är verksamhetschef på syn- och tolkverksamheten svarar på 
frågan varför det blivit svårare att boka tolk.  

Anne går igenom nulägesbild för syn- och tolkverksamheten. På grund av att det är 
så många nya aktiva tolkanvändare kommer tolkverksamheten inte upp till 92% 
som är kravet enligt vårdöverenskommelsen. Vårdöverenskommelsen betyder att 
92% av alla beställda uppdrag ska utföras. 92% är målet och tolkanvändarna vill ha 
100%. Jämförelse mellan januari – augusti 2018 och januari – augusti 2019 så har 
tolkverksamheten utfört fler uppdrag men på grund av ökningen kommer vi inte 
upp i 92%.  

Prioriteringsordning Tolk i Västra Götalandsregionen. När resurser inte räcker till 
använder vi prioriteringsordningen. Anne förklarar vad prioriteringsnivå 1–3 samt 4 
betyder.  

Syn- och tolkverksamheten har fyra fokus. En av dessa är digitalisering och 
videomöten. Det finns ett behov att identifiera vilka typer av tolkuppdrag som kan 
erbjudas digitalt – utbilda medarbetare och tolkanvändare i den nya tekniken, 
marknadsföra goda exempel. Lågt intresse för tolk i videomöten – bara en person 
testade detta under testperioden. Videomöten gör att tolkarna slipper långa resor 
och kan vara där när tolk behövs.  

10% av alla uppdrag består av sena återbud trots att tolk fanns. Ofta är det 
sjukvården eller annan part som glömt avboka tiden. 

Habilitering och hälsa har blivit beviljade 1 miljon kronor extra för att höja 
tillgängligheten.    

Tillägg från samrådet: 

Ekonomi - det är viktigt att man skjuter till ekonomiska medel eftersom brist på 
detta är anledningen till att många tolktillfällen blir inställda.  

Skrivtolkar – det finns en stor grupp med gravt hörselskadade som inte utnyttjar 
sina rättigheter idag med skrivtolkar. Det finns de som har svårt att höra och som 
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avstår möten för att man inte klarar av möten utan skrivtolk – med mer 
information kommer användandet av även andra sorters tolkar att öka.  

Anne svarar att det stämmer att efterfrågan på skrivtolkar är stor och kommer öka. 
Anne poängterar att det är viktigt att beställa eftersom det ska kunna gå att ordna. 
Om det inte skulle kunna gå att ordna är det viktigt att det kommer in i statistiken. 
Anne får också en fråga om det är brist på utbildade tolkar, men det är det inte. Det 
är bristen på medel som är problemet.  

• Ljud och teleslinganläggningar i Regionens hus  

Fått svaret att i det har blivit fel i några av lokalerna i Regionens hus Göteborg så 
det är därför den inbyggda hörslingan inte fungerar i Kronan 1, dagens lokal. Detta 
ska åtgärdas och utrustning för att kunna checka av om hörselslingan fungerar har 
köpts in till de Regionens hus som har konferenslokaler med hörslinga.  

Tillägg från samrådet: Det finns många andra lokaler inom regionen där det är 
problem med hörslingor. Ett problem är att det inte finns personal som vet hur 
hörselslingan fungerar. Det behöver finnas personer på plats som kan hantera 
hörslingor och även att det måste kunna gå att checka av om det fungerar innan 
möten börjar.  

• Tillgängligheten i Regionens hus Göteborg (övrig fråga) 

Tillägg från samrådet: Väldigt tråkigt att det finns en särskild ingång. Väldigt dåligt 
skyltat. Hissen till vänster inte tillräckligt skyltad, i hissutrymmet finns det infotavlor 
men ingen text. Informationsdisken är väldigt hög. Designmöblerna – låga stolar 
som inte är tillgängliga. Borden väldigt låga vilket inte är anpassade för någon i 
rullstol och ståborden alldeles för höga. Hur ta sig till restaurangen om en inte 
jobbar i huset? Sidoentrén det största problemet – att inte alla kan gå in genom 
samma entré. Hur många av Västfastigheters tillgänglighetskonsulter har inte blivit 
tillfrågade till bygget av nya regionens hus? 

Angående hörselslingor så är det även viktigt att tänka på personer som inte har 
hörapparat men som hör dåligt. Det är dåligt att det finns en mikrofon som bara 
går på hörselslingan och en mikrofon som bara går på högtalaren. Det bör vara ett 
integrerat system.  

Ljuset för starkt på toaletten vilket försvårar för personer med synnedsättning. 
Oroande att regionen som ska jobba så mycket med tillgänglighet bygger på ett 
otillgängligt sätt. Ett medskick till kommande möten är att tydliggöra att det inte är 
alltid man jobbar i huset bara för man är här på möte.  

Punkskriften skylten – för höga för någon som sitter? 

Färdtjänsten hittade inte till Regionens hus. Ingen skylt med adress.  

Åsa lägger till: Ledstråk finns inte än, skyltar ska komma, vad gäller behörighet att 
komma in i kontorshuset är det samma rutiner för er som besökare som för 
personer som jobbar inom regionen och som inte har sin arbetsplats här. Det har  
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med säkerhet att göra är det svar jag fått. Västfastigheter har haft en 
tillgänglighetskonsult delaktig i arbetet. Ni ska få svar på synpunkterna gällande 
tillgängligheten. 

Alla synpunkter från samrådet tas med till beredningen. Vi återkopplar svaren.  

• Skrivelse till regionstyrelsen från funktionsrättsföreningar i 
Mariestad ”Förebyggande hälsovård i form av vattenträning”. 

Skrivelsen är skickad till regionstyrelsen. Tillägg från samrådet: Detta berör flera 
grupper. Nu när rehabbadet läggs ner så måste personer istället söka läkarvård – 
vilket blir dyrare i längden och sämre kvalité för de som har behov av det.  
 
 
Information från VGR:  
 

• Information om nya riktlinjer för organisationsbidrag respektive 
verksamhetsbidrag 

Vania Timback och Ellen Lageholm går igenom de uppdaterade riktlinjerna. 
 
Uppdatering av organisationsstöd: 

• Anpassning till policyn för ekonomiskt stöd till det civila samhället genom 
att: 

‒ använda liknande rubriker, struktur och formuleringar  
‒ betona långsiktighet och regional relevans 

• Ändra från tidigare kommitté till regionstyrelsens beredning för mänskliga 
rättigheter 

• Utlysa treårigt stöd utan att öppna upp för nya ansökningar varje år  
 

Uppdatering av verksamhetsstöd  
• Anpassa till policyn för ekonomiskt stöd till det civila samhället genom att:  

‒ använda liknande rubriker, struktur och formuleringar 
‒ betona långsiktighet och regional relevans 

• Ändra från tidigare kommitté till regionstyrelsens beredning för mänskliga 
rättigheter 

• Höja lägsta stöd från 25 000 kr per år till 50 000 kr per år 
• Paraplyorganisationer – minst två funktionshinderområden 

 
• Information om kommande handlingsplan för mänskliga rättigheter 

Åsa informerar om arbetet med att ta fram de nya målen för handlingsplanen. 
Avdelning social hållbarhet har fått i uppdrag att ta fram nya mål.  

- Nuvarande plan togs fram i dialog med samråden och förhoppningen är att 
ni ska vilja vara involverade även i denna process.  

- Nya planen ska kopplas med FN:s 17 globala mål, Agenda 2030. 
- Nästa samrådsmöte den 5 december kommer ansvarig processledare gärna 

hit för att arbeta med de nya målen och ta in era synpunkter på de nya 
målen.  Svar: Samrådet vill delta i arbetet med att ta fram en ny 
handlingsplan. 

- Bifogar den presentation om handlingsplanen som delvis har visats idag. 
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Information om nytt trafikförsörjningsprogram 2021–2024 - se även bilaga till 
kallelsen ”Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor”  

- Det övergripande målet i den nuvarande programmet är att andelen 
hållbara resor ökar i hela Västra Götaland och kollektivtrafikresandet 
fördubblas för en attraktiv och konkurrenskraftig region.  

- Processledarna önskar att komma ut till samråden för inspel av er den 5 
december för att ta in era åsikter. Svar: Ja, samrådet vill delta. 
 

Frågorna som processledarna önskar få svar på den 5 december är: 
• Finns det några frågor/områden som är särskilt viktiga att vi beaktar i 
framtagandet av det nya trafikförsörjningsprogrammet?  
• Är det någon strategisk fråga som ni saknar i nuvarande program?  
• Är det något/några åtgärdsområden i Strategin för kollektivtrafik på jämlika 
villkor som är extra angelägna att vi lyfter in i själva trafikförsörjnings-
programmet som ett prioriterat fokusområde för kommande programperiod?  
 

Det går även att skicka in inspel via mejl: kollektivtrafik@vgregion.se  
Skriv ärendenummer KTN 2019–00023 i ämnesraden.  
 
Direkt medspel från samrådet: Det finns ett stort problem med ”hela resan” – 
separeringen av färdtjänst och kollektivtrafiken.  
 
Information om den regionala utvecklingsstrategin 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en övergripande strategi för det 
regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Syftet är att skapa en 
samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter och utmaningar och vad vi 
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den utarbetas i samverkan med 
kommuner, kommunalförbund, näringslivsorganisationer, föreningar, länsstyrelsen 
och andra berörda statliga myndigheter och aktörer som arbetar för Västra 
Götalands utveckling.  
  
Samrådet för funktionshindersfrågor var delaktig i framtagandet av den nuvarande 
RUS:en. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny RUS och samråd 
funktionshinder deltog den 1 mars i samband med ett tvärsamråd i det arbetet. 
Mohammed kommer att vara med på ett fördjupningsmöte i Trollhättan den 23 
september som referensperson. RUS:en kommer att gå ut på remiss till det civila 
samhället så ni kommer att få fler möjligheter att ha synpunkter på den.   
 

 
Kaffepaus samt fotografering 
Samtyckesblanketter till alla som var med på bilder kommer att skickas ut. Skriv 
under dessa och skicka in till Åsa via post.   
 
 
Arbete med färdplanen – tillsammans har samrådet spånat fram tre spår/delar. 
Eftersom en representant från kollektivtrafiken kommer på nästa samrådsmöte i 
december förbereder vi synpunkter kring kollektivtrafiken tillsammans.  

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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• Koordination mellan huvudmän inom kollektivtrafik, färdtjänst samt 

hjälpmedel. 
Ett problem som samrådet tar upp är kopplat till hela resan. Det uppstår ett 
problem eftersom Västtrafik har skrivit in i sina policys att deras förare ska lämna 
på hållplatser – men när bussar måste ta andra vägar på grund av hinder eller stopp 
i kollektivtrafiken kan inte alltid chauffören lämna på hållplatsen. Då saknar 
resenären i fråga en adress. Färdtjänsten har i sin tur inskrivet i deras policy att de 
måste ha en adress till personen och får inte hämta på en hållplats. Hur ska detta 
lösas? Någon policy måste ändras – ibland är Västtrafik huvudman både åt 
kollektivtrafiken och färdtjänsten.  
 
Fråga från beredningen: Hur ofta händer det?  
 
Svar: I dagsläget är det inte ett jättestort problem men de få gånger det händer så 
är det problematiskt. I och med mycket byggnationer och dylikt i Göteborgs stad är 
det troligt att det blir mer påtagligt och händer oftare. Detta leder till att de inte tar 
ansvar för hela resan. Viktigt att ta tag i.  
 
Hur vill vi att det ska se ut: Att det synkas så det inte ska kunna hända. Hellre att 
båda huvudmän ser det som sitt ansvar att resenären tar sig hela resan. Det behövs 
en bättre samordning mellan färdtjänst och kollektivtrafik. Färdtjänst ska kunna 
hämta upp en passagerare på en hållplats.  
 
Vi diskuterar tekniska möjligheter som lösning. Ta inspiration från SOS Alarm-appen 
– kan koordinater hjälpa med detta? Det borde vara möjligt. Men också att 
västtrafik/färdtjänsten tar ett större ansvar.  
 
Samordning. Hela resan borde bli på riktigt – viktigt med samordningen. 
Samordning behövs men det kompliceras genom att färdtjänst är en kommunal 
fråga medan kollektivtrafik en regional fråga.  
 
Ytterligare frågor som vi diskuterar är: 

• Förare som diskriminerar – alla borde få en utbildning och mer kompetens. 
• På bussar och tåg är det dålig hörbarhet – högtalarsystemen bör utvecklas. 
• Föräldrar med barnvagnar tar ofta upp rullstolsplatser – borde kunna lösas 

genom att exempelvis tågvärdar får större mandat att säga till. 
• Färdtjänsttaxa bör vara mer jämlikt. En taxa som gäller alla kommuner i 

Västra Götaland. Personer mer funktionsnedsättning ska ej behöva betala 
mer.  

  
Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträden  
Beredningen kommer ha färre beslutspunkter och mer punkter där beredningen 
skickar vidare till regionstyrelsen eller noterar informationen. 
 
Sammanträde den 21 maj 

• Framtagande av nya mål för Västra Götalandsregionens verksamheters 
arbete för mänskliga rättigheter  
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• Deltagande MR-dagarna 2019 
• Nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige 
• Redovisning av Västra Götalandsregionens användning av statsbidraget 

2018 kopplat till finska förvaltningsområdet.  
• Människorättsstipendiet 2019  

 
Sammanträde den 3 september 

• Uppdateringar av riktlinjer av ekonomiskt stöd  
• Motion regionalt arbete för att motverka människohandel 
• Parasportstipendium 2019 
• Uppföljning av medverkan i West Pride 2019 
• Nya MR-mål till handlingsplanen 
• Underlag budget 2020 för regionstyrelsens beredning för mänskliga 

rättigheter  
 

 
Frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredning mänskliga 
rättigheter via presidiet 

• Tillgängligheten i Regionens hus – högprioriterat som måste åtgärdas det 
som går och lyftas vidare. Noggrann genomgång innan beredningen. Efter 
kontroll med TD-enheten är svaret att Regionens hus Göteborg kommer att 
inventeras i TD när skyltar, ledstråk med mera finns på plats.  

• Tolkmedel – samrådet anser att det är positivt med den ökning av medel till 
tolkverksamheten som skett i år och att det är viktigt att så sker varje år 
även fortsättningsvis. Detta för att inte tolkverksamheten ska behöva 
minska sin volym eller dra ner på antalet tolkar. Presidiet uppmanas bevaka 
detta i den årliga budgetprocessen. 
 

 
Frågor till framtida möten 
PILA-projektet – hade varit bra att få en redovisning av det igen.  
 

 
Information från föreningarna  
Myndigheten för delaktighet ska ha delaktighetsdagen i Göteborg den 10 
december – efterlyser goda exempel på delaktighet som skulle behöva lyftas fram 
 
 
Utcheckning, reflektion över dagens möte 
Intressant, givande diskussioner, en bra grupp, mycket viktiga frågor, intressant att 
träffas med våra olika infallsvinklar.  
 
Roligt att dagens möte var så konkret, vi är alla överens om att det måste bli 
verkstad, men det gör vi genom att träffas och planera på detta sätt. En del av våra 
frågor är gemensamma, bland annat färdtjänst och kollektivtrafiken, saknar hälso- 
och sjukvårdsperspektiv.  
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Önskemål: att ta upp hjälpmedelsfrågan i Västra Götaland mer. Hjälpmedel gör att 
samhällsekonomin fungerar bättre. Viktigt att se vinsterna i hjälpmedel.  
 
Arbetet med färdplanen – bra om vi till nästa gång vi ska arbeta med färdplanen 
kan få information om hur vi bäst kan förbereda oss. Så det hinns med på 
samrådsmöten.  
 
Viktiga frågor och angeläget att vi konkretiserar frågorna så vi kan säga att vi 
uppnått det vi vill till december 2022. Bra att det tas upp ekonomi. Budget är 
väldigt viktigt och det är bra att dessa frågor diskuteras.  
 
Roligt att Västra Götalandsregionen är i framkant kopplat till tillgänglighet men 
också extra tråkigt att nya Regionens hus i Göteborg är så otillgängligt.  
 

 

Nästkommande möten: 
5 december klockan 13.30 – 16.30 lokal Bergslagsbanan, Regionens hus Göteborg 

 
 

Beredning för mänskliga rättigheter 

 

Sammankallande Kontaktperson 

Beredningen för mänskliga rättigheter Åsa Olsson 

Västra Götalandsregionen avdelning social hållbarhet 

asa.olsson@vgregion.se 

 0705–405366 

  

  

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
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