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Länets Handikappråd
Tid och plats för
Sammanträdet

24 februari 2012 kl. 09.00-12.00, Landstingshuset, Hus 2, Plan 2,
Dr. Prag
Elin Hoffner (V)
Björn Hjortling
Inger Essvall
Kristian Nässén
Tommy Eriksson
Per Sundin

Landstinget
DHR
Hjärt- och Lung
Epilepsiförbundet
Reumatikerdistriktet
Försäkringskassan

Övriga deltagare

Jahn Strid
Lena Larsson
Ingrid Norrman

DHR och Jägarnas Riksf.
Brukarråd
Område Psykiatri
Landstinget
Sekreterare

Utses att justera

Tommy Ericsson

Justeringens plats

Hus 2, plan 3
2012-03-29

Beslutande

Och tid

Kl 09.00-09.30

Paragrafer 1-12

Sekreterare

Ingrid Norrman
Ordförande

Elin Hoffner
Justerande

Tommy Ericsson

Justerandes sign

Ordförande
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§ 1 Välkomna
Ordförande Elin Hoffner hälsar samtliga välkomna och en kort presentationsrunda genomförs.
§ 2 Val av justerare
Tommy Ericsson väljs till justerare för mötet.
§ 3 Godkännande av dagordning
Den utsända dagordningen godkänns.
Övriga frågor anmäls från Elin Hoffner och Björn Hjortling.
§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs efter genomgång till handlingarna.
§ 5 Riksprojektet ”Jakt för alla”
Jahn Strid från DHR och Jägarnas riksförbund är inbjuden för att berätta om ett
riksprojekt ”Jakt för alla” som riktar sig till personer med naturintresse, med eller
utan inriktning på jakt som från födseln eller via olycka eller sjukdom, har någon
fysisk förändring som gör att man behöver ett lugnare tempo. Projektet pågår
mellan åren 2011-2014 och kommer att kosta totalt 2,7 miljoner kronor med ett
bidrag från arvsfonden på 1,2 mkr.
Jahn berättade också att varje torsdag kl 0900 demonstrerar någon eller några
personer från DHR under 1 timme utanför Rosenbad för att försöka påverka
politikerna att uppmärksamma tillgänglighetsproblematiken.
Jahns föredrag bifogas som bilaga.
Länets Handikappråds beslut
Ordförande tackar för den intressanta informationen.
§ 6 Verksamhetsberättelse 2011 (årsbokslut)
Ordförande har gett Ingrid i uppdrag att upprätta en verksamhetsberättelse för
2011. Den skickades ut tillsammans med kallelsen till detta sammanträde.
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§ 7 Verksamhetsplanering för 2012
Förslag till tänkbar verksamhet för LHR under 2012:
Viktiga styrdokument för LHR såsom Landstingsplanen, hjälpmedelspolicy,
FN-stadgeregel, rapportering från organisationerna
Revisorernas uppdrag (revisionsplan + tidsplan skickas ut)
LHR är överflyttat till Fullmäktige enligt beslut taget ?
Sjukhusets möjligheter för framtiden, nytt eller utveckling av befintligt
§ 8 Brukarrevision 2011 av Återhämtnings- och Rehabiliteringsenheten (ÅRE) vid Område Psykiatri
Lena Larsson redovisar en brukarrevision som utförts inom ÅRE (K 2) vid
område Psykiatri under perioden februari till och med augusti 2011. Den
omfattade fyra teman: bemötande, inflytande, tillgänglighet och nytta. Syftet med
brukarrevisionen var att utifrån brukare och anhörigas erfarenheter synliggöra
förbättringsområden och utveckla verksamheten inom område Psykiatri, så att det
blir bättre vård för samtliga brukare.
Länets Handikappråds beslut
Tackar Lena för den intressanta föreläsningen.
Brukarrevisionen redovisas som bilaga till protokollet.
§ 9 Övriga frågor
Björn Hjortling informerar att LHR:s au är inbjudna till Brukarråd för Hjälpmedel
den 2 april.
Björn Hjortling informerar om en skrivelse som DHR Jämtlands läns distrikt har
upprättat till Näringsdepartementet ang trafikverkets upphandling av flyglinjen
mellan Östersund-Umeå. Skrivelsen bifogas till protokollet.
Länets Handikappsråds beslut
1. En representant från varje organisation inom LHR samt LHR:s
arbetsutskott får arvode och reseersättning vid närvaro på
tillgänglighetskonferensen den 15 mars.
2. Ordförande Elin Hoffner medges åka på SKL:s konferens i Västerås den
24-25 maj 2012. Där behandlas frågor kring funktionshinder och det är en
samverkan mellan Sveriges kommuner och landsting och landstinget
Västmanland.
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§ 10 Flytt av möten
Förslag till möteskalender gjordes förra året, men sågs nu över när ordförande är
tillbaka efter sjukskrivning.
Efter gemensam diskussion beslutas att mötet den 24 maj flyttas till den 23 maj
samt att även arbetsutskottets möte den 10 maj flyttas till den 9 maj.
§ 11 Nästa möte
Nästa möte äger rum onsdag den 23 maj 2012 kl. 09.00-12.00.
§ 12 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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