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§ 13 Välkomna
Ordförande Elin Hoffner hälsar samtliga välkomna och en kort presentationsrunda genomförs.
§ 14 Val av justerare
Tommy Ericsson väljs till justerare för mötet.
§ 15 Godkännande av dagordning
Den utsända dagordningen godkänns. En övrig fråga anmäls av Björn Hjortling.
§ 16 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs efter genomgång till handlingarna.
§ 17 Tillgänglighetskonferensen 2013
AU har lämnat förslag till tema för nästa års tillgänglighetskonferens, ”Livskvalité
arbete-fritid”. Diskussion om innehållet förekom och Inger Ericsson nämnde ett
projekt hos Arbetsförmedlingen som handlade om ”Balans i livet”. Ett förslag
som lämnades av någon deltagare vid förra konferensen var att försöka få en
föreläsare som har drabbats av sjukdomen kol. Det finns många fördomar om kol
så det är ett förslag att arbeta vidare på.
Länets Handikappråds beslut
Beslutar att anta AU:s förslag till rubrik och tema för nästa års konferens. AU får i
uppdrag att utarbeta programpunkter och att skicka ut förslagen via mail innan
nästa möte i september.
Datum för konferensen bestäms till i första hand 21 mars och i andra hand den 14
mars. Ingrid bokar Hörsalen preliminärt bägge dagarna.
§ 18 Trafikförsörjningsprocessen
Ruth Ericsson, Regionförbundet Jämtlands län, redovisar att en ny
kollektivtrafiklag är under utarbetande. Regionförbundet (RKM) skall ansvara för
att det upprättas ett regionalt trafikförsörjningsprogram som myndigheten ska
besluta om. Ett antaget program skall finnas klart den 1 oktober 2012. Den gamla
lagen är 30 år och vardagsresandet har ändrats och begreppen måste anpassas till
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EU. Diskussion fördes och LPR delgav sina synpunkter som kommer att
vidarebefordras till utredningen. Beslut kommer att tas i oktober av
Regionförbundets styrelse. LHR kommer att bli remissinstans och kommer att få
information skriftligt. Underlaget som redovisades bifogas protokollet.
Länets Handikappråds beslut
Synpunkter från organisationerna ska infordras och skickas vidare till AU som får
utforma ett remissvar.
§ 19 Information om Jamtlis 70-talsprojekt
Märta Norelius och Charina Knutson informerar om Jamtlis stora projekt ”Det
moderna samhället 1975”. Det är ett EU-projekt som totalt omfattar 14,4 miljoner
kronor. 7,2 mkr kommer från EU:s strukturfonder och övriga finansiärer är
Länsstyrelsen med 3 mkr och Jamtli 4,2 mkr samt även privata finansiärer.
Projektet påbörjades 2009 och avslutas nu i juni 2012. Invigningen är den 17 juni.
70-talsprojektet innehåller fyra upplevelsemiljöer: ett grönavågentorp, två
pensionärslängor, en villa och en park som hämtat sitt tema från tv-programmet
”Fem myror är fler än fyra elefanter”. Under 8 veckor i sommar kommer
skådespelare att bo och verka i samtliga miljöer.
Märta informerar om att Jamtli har utarbetat en broschyr om tillgänglighet till
Jamtli för personer med funktionsnedsättning, vilken bifogas protokollet.
Hon visade också en bok som heter ”Lathund för tillgänglighet” och
rekommenderade den till LHR.
Länets Handikappråds beslut
Tackar för informationen och önskar lycka till med projektet. Beslutar att beställa
ett exemplar av handboken till samtliga ledamöter i LHR.
§ 20 Redovisning av strokeprocessen på Remonthagen
Anna Sandström från Remonthagen redogör för den föreslagna strokeprocessen
på Remonthagen som innebär ett effektivare arbetssätt och hemrehabilitering som
ska spara vårdplatser. Två avdelningar slås samman och mobila stroketeam införs.
Dessa kommer att åka ut till strokepatienter inom en fem mils radie från sjukhuset.
Ett hundratal patienter som tidigare gick hem helt utan rehab får nu tillgång till
den nya hemrehabiliteringen. Patienter med större behov får fortfarande vård på
Remonthagen. Den nu föreslagna strokeprocessen är beprövad i Norrbotten med
goda resultat och alla som önskar hemrehabilitering får det.
Länets Handikappråds beslut
Tackar Anna för den intressanta informationen. Hon är beredd att komma ut till
organisationerna för att informera om den nya strokeprocessen.
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§ 21 Verksamhetsplanering, arbetsformer m m
Elin Hoffner påtalade att kommunikationerna bör förbättras mellan
organisationerna och rådet. Föreslår indelning av arbetsgrupper efter
intresse. Mycket information kommer att skickas ut via mail och det är
önskvärt att kunna skicka e-post via respektive organisation om inte
ledamöterna har en egen e-postadress.
Budgetuppföljning direkt efter sommaren.
Elin går igenom minnesanteckningarna från AU den 9/5 och beslutar ta
med förslagen till verksamheten i höst.
§ 22 Övriga frågor
Björn Hjortling och Anita Lindqvist byter plats inom DHR vilket innebär att
Björn blir ordinarie ledamot och Anita ersättare.
Björn informerar om att Fastighetskontoret för år 2013 har avsatt 400.000 kronor
för tillgänglighet inom landstingets fastigheter.
Länets Handikappsråds beslut
Uppdrag till LHR att fundera över önskemål att framställa till Fastighetskontoret
på förbättringar ang tillgänglighet inom landstingets lokaliteter.
§ 23 Nästa möte
Nästa möte äger rum torsdag den 13 september 2012 kl. 09.00-12.00.
§ 24 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet med att överlämna en
blomma till Ingrid Norrman som har deltagit för sista gången i Handikapprådet.
Sandra Hedman kommer att efterträda Ingrid som sekreterare och handläggare.
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