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Kommitté 2 – Presidium juli 2013- juni 2015
President:
Karsten Pedersen, Syddanmark
Vice president:
Agneta Granström, Norrbotten
Ansvarsområde:
e-health
Vice president:
Metin GENC, Istanbul
Ansvarsområde:
Disability
(lämnade 2013 )
Vice president:
Urban Blomberg, Jönköping
Ansvarsområden:
Social inclusion/entrepreneurship+ från 2013
Disability
Aktiviteter juli 2011 – mars 2014
Plenarmöten, Seminarier: Syfte, inriktning
- Valencia, juni 2011
FN:s Dekl. disability
Arbetsgrupp disability
§ 27 Arbete och sysselsättning
- Istanbul, sept. 2011

Plenarmöte Kommitté 2 och 3

- La Rochelle, okt. 2011

Working group - ”disability”
Lokalt exempel – kollektivtrafik

- Joensuu, mars 2012

Plenarmöte-Active + healthy ageing
Karsten Petersen interimpresident

- Pescara, sep 2012

AER Summit- Crisis and the Regions.
Panel - social entrepreneurship

- Limoges, nov 2012

Strukturfonder inom health
UB deltog ej.
Arbetgrupp disability

- Bryssel, dec 2012

2.
- Barcelona, juni 2013

Plenarmöte.
Val 3 vice presidenter.
Workshops: Integrerad vård, social
entrepreneurship, innovativa system

- Bryssel, sep 2013

EASPD- conference
Urban Blomberg representerade AER

- Valencia, dec 2013

Plenarmöte
Workshop ”Social inclusion/ Social
entrepreneurship”, ”ESTHER projekt

- Kiruna, feb 2014

ALEC 2014 Conference
”co-creating and empowered patient”
UB deltog ej.

- Siegen, mars 2014

EASPD-conference
”Planning Inclusive Communities”
Urban Blomberg representerade AER

- Edirne, april 2014

Plenarmöte Kommitté 1 och 2
Workshop ”Social entrepreneurship”
AER position on entrepreneurship

- Letterkenny, okt 2014

Plenarmöte
ENGAGED –Workshop Closing Report
Donegal Youth Council

- Wien, feb 2015

Zero Project -450 deltagare 61 länder
AER workshop ”Independent living”
= arbetsgrupp ”disability:s slutmöte.

- Aalborg, mars 2015

Plenarmöte Kommitté 2 och 3
E-health network. Boosting the silver
economy. Aalborg Health Centre.
Val av två vicepresidenter.

3.
- Engaged

AER Kommitté 2 medverkat
Ingen skandinavisk medlemsregion

- Smart Care

AER Kommitté 2 medverkat
Uppsala medlemsregion
Region Jönköping – Anna Carlbom
(ESTHER) Smart Care CRB
(Committed Regions Board)

- AER e-he@lt network

AER Leadership Programme on
Innovation in Health

Vad har AER Kommitté 2 åstadkommit 2013-2015?
Disability:
- Arbetsgruppen har arbetat igenom,
- § 8 Medvetandegöra
- § 9 Tillgänglighet
- § 25 Hälsa
- § 26 Habilitering/Rehabilitering
- A Region´s Handbook togs fram av arbetsgruppen 2010.
- European Accessibility Act antogs i Barcelona june 2013
Social inclusion:
- Paneldebatt Social entrepreneurship, Pescara sept 2012
Information on Swedish Jobs and Society concept.
- Workshop ”Social inclusion/entrepreneurship, Valencia
dec 2013. Incl. presentation of the ”ESTHER-project”.
- Workshop ”Social entrepreneurship”, Edirne april 201
AER:s position paper on entrepreneurship
Personliga erfarenheter och synpunkter.
Jag blev vald till ledamot av AER kommitté 2 efter valet 2010,
och har alltså nu varit ledamot i 2 år och vice president i 2 år.
Denna period har varit påfrestande som en följd av AER:s
ekonomi och byten av ordförande och generalsekreterare .
Ekonomin har inneburit begränsad verksamhet för kommitté 2.

4.
Mitt uppdrag har varit mycket givande och stimulerande inte
minst uppdraget som VP. Från början valdes 3 VP i juni 2013
men en av oss försvann nästan direkt och jag fick ta över även
dennes ansvarområde = disability.
Genom min bakgrund och erfarenhet brinner jag för både social
inclusion, social entrepreneurship och disability och skulle
mycket gärna ha fortsatt mitt uppdrag i AER men väljarna ville
annorlunda i september 2014.
Mitt uppdrag har dels givit möjlighet att sprida goda erfarenheter
från min egen region- ESTHER, PUMA, Jobs and Society/NFC- dels
att jag kunnat hitta bra idéer och projekt hos övriga medlemsregioner att föra med mig hem – kollektivtrafiklösningar för
personer med funktionsnedsättningar i La Rochelle – lösningar
avseende inkludering: äldreboende Joensuu, disability Aalborg,
ungdomar Donegal/Letterkenny mm.
Ett viktigt område är samverkan mellan kommuner och regioner
där jag tyvärr ännu inte hittat något bra exempel att ta hem till
regionen. Flera viktiga beslut, där jag deltog sista gången, togs i
vårt landsting före bildandet av Region Jönköpings län 2015.
Dessa var a) införande av en ny divisionaliserad tjänstemannaorganisation inom Hälso- och Sjukvården b) en ny politisk
organisation för Regionen där en stor förändring blir att ledande
kommunpolitiker från regionens kommuner deltar i beredningen.
Jag tror att detta på sikt ger en bättre samverkan mellan region
och kommuner och en bättre vård och omsorg för patienterna.
Avslutningsvis är jag besviken över att arbetsgruppen för
disability upplöstes främst genom brist på projektfinansiering.
Samverkan inom presidiet har inte fungerat som jag hoppats..
Telefon-/personliga möten före plenarmöten bör införas för ökad
tydlighet om de alternativ som medlemmarna skall ta ställning till.
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Urban Blomberg, Vice President 2013-2015

