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Landstingsstyrelsen

Landstingets handikapprogram 2007-2010

Föredragande landstingsråd: Raymond Wigg

ÄRENDET
Landstingsdirektören föreslår att nu gällande handikapprogram för åren 2004-2006, som
antogs av landstingsfullmäktige 2004-09-14, förlängs med vissa mindre justeringar att gälla
även för åren 2007-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna att landstingets handikapprogram 2004–2006 förlängs att gälla även för åren
2007 till och med 2010 med de justeringar som följer av andra beslut som tagits av landstingsfullmäktige
dels för egen del besluta
att uppdra till förvaltningar, styrelser och bolag att i bokslut 2006 redovisa vilka aktiviteter
som vidtagits inom handikappområdet med anledning av landstingsfullmäktiges beslut om
handikapprogram 2004-2006.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Gällande handikapprogram antogs av landstingsfullmäktige 2004 och gäller t o m 2006.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 30 mars 2006 föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna att landstingets handikapprogram 2004–2006 förlängs att gälla även för åren 2007 till och med 2010 med de justeringar som följer av andra beslut som tagits av landstingsfullmäktige
dels för egen del besluta att uppdra till förvaltningar, styrelser och bolag att i bokslut 2006
redovisa vilka aktiviteter som vidtagits inom handikappområdet med anledning av landstingsfullmäktiges beslut om handikapprogram 2004-2006.
Uppföljnings- och beredningsfrågor gällande handikapprogrammet åvilar landstingsstyrelsen.
År 2005 har i huvudsak använts till att implementera programmet och få nämnder, styrelser
och bolag att ta fram årliga planer för hur insatser enligt handikapprogrammet ska genomföras. Under 2006 kommer en första uppföljning att genomföras för att se vad nämnder, styrelser och bolag har gjort för att implementera programmet, vilka aktiviteter som vidtagits
och eventuella resultat av dessa.
Av erfarenhet är det känt att det tar lång tid innan den här typen av program, som är fastlagt på politisk nivå eller på förvaltningsnivå, får fullt genomslag i verksamheten. Istället för
att igångsätta ett omfattande arbete i syfte att ta fram ett nytt handikapprogram att gälla
fr.o.m. 2007 är landstingets förvaltning och handikapporganisationerna överens om att gällande handikapprogram bör förlängas att gälla även för åren 2007-2010. De justeringar har
gjorts i handikapprogrammet är en följd av de policyprogram som landstingsfullmäktige
antagit gällande jämställdhet och barnperspektivet. Dessutom har vissa smärre språkliga
förändringar gjorts i programmet.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 april 2006.

