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§1 Välkomna

Monalisa Norrman hälsar alla välkomna till dagens möte.
§2 Val av justerare

Gunnar Pettersson valdes till mötes justerare.
§3 Föregående protokoll

Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna
§4 Godkännande av dagordning

Vissa justeringar skedde då Jonas Törngren inte hade möjlighet att komma
denna gång och inte heller Pia Olsson då hon brutit foten.
§5 Reflektioner från föregående möte

Politisk organisation: Uppdrag ligger på biträdande landstingsdirektören

kring hur landstinget ska uttrycka sig över lag när det gäller brukardialog.

Verksamheterna ska inte kunna välja bort brukardialog utan alla ska ha det
men beroende på verksamhet så kan det se olika ut.

Monalisa Norrman tycker det är viktigt att äldrefrågor blir en

återkommande punkt på beredningarnas möte. I reglementet står det nu att
LPR ska ligga under fullmäktige, inte under styrelsen. Det skulle kunna

föras in genom en rapport punkt på fullmäktige där ordförande för LPR
redogör vad som skett.

Folkhälsoplanen: Viktigt att äldrefrågorna kommer med i Folkhälsoplanen
– det behöver alltså bevakas.
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Budget: Det har sagts upp en del personal för att kunna minska utgifter. Nu
pågår ett omställningsarbetet och det finns en omställningsgrupp som ska
försöka hitta nya uppgifter åt dessa personer.

§6 Information om patientnämndens årsberättelse,

strategi alla på lika villkor, policy mångfald som utvkraft.
Verksamhetsplaneringen diskuteras då det finns önskemål om besök av

patientnämnden på junimötet. Genusmedicin flyttar till augusti och temat
för augusti blir då genusmedicin samt våld i nära relation med fokus på
äldre.

Monalisa Norrman uppmanar att stöta på så att kommunerna också ser till
att de är informerade om att patientnämnden finns.

Arbetet med strategi alla på lika villkor pågår liksom arbetet med en policy
för mångfald som utvecklingskraft. Anna Ebenmark arbetar med frågan.

Strategin beslutar styrelsen om. Policyn ska tas av fullmäktige under första
mötet för 2011.

§7 Rapport från tillgänglighetskonferensen

Inger Breil informerade om tillgänglighetskonferensen som skedde den 16
april. Konferensen innehöll presentation av länsstyrelsen, Jämtland

härjedalen/turism, landstingets hemsideutveckling och fullmäktige på

webben med möjlighet till kommentarer genom sociala medier, information
om tillgänglighetsgudien, 25 maj konferens på Clarion Hotell om

ljudmiljöer, buller, tillgänglighetsmarschen 29 maj 13:00-15:00 – håll utkik

efter annonser, Ewa Lundberg informerade om hennes interregprojekt som
handlar om ökad livskraft för personer med funktionsnedsättning.
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Det kommer en ny tillgänglighetskonferens 2011 för att driva arbetet
framåt.

Inger Breil delade ut en naturguide som länsstyrelsen tagit fram gällande
tillgängliga naturreservat och nationalparker i Jämtlands län.

§8 Grundläggande betaltjänster och regionala
serviceprogrammet

Else-Marie Norin, Länsstyrelsen.
Informerar om regionala serviceprogrammet som nu är nytt för länet,

sträcker sig mellan 2010-2013. Tre insatsområden; nya tekniska lösningar,
tillgänglighet, samordning för en god service.

Anledningen till att just dessa områden är prioriterade förklaras genom att

andelen människor som bor på landsbygden minskar och det har lett till en
försämrad service. Något som behöver bevakas och hitta lösningar för att
förhindra utarmning av god service på landsbygden.

Tekniska lösningar: Finns inga pengar i programmet däremot har

Tillväxtverket sagt att de är intresserade av att göra en satsning på tekniska
lösningar på Jämtland eftersom vi är enda länet som har lyft upp just den
utvecklingsfrågan i vårt serviceprogram.

Tillgänglighet: Stöd till bensinmackar som vill utvecklas på landsbygden

gällande en ny pump exempelvis. Att serviceställena är lättillgängliga för alla
människor oavsett funktionsnedsättning eller inte. Marknaden anpassar sig
många gånger till nya krav vilket gör att mackar inte nödvändigtvis
försvinner.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(7)

Protokoll

Samordning för en god service: Testa nya transport – och logistiklösningar för

servicetillgängligheten. Hitta lösningar för att den lokala lanthandlaren ska
kunna vara kvar. Samanvända lokaler för att få ner kostnader.

Kommunerna behöver veta vilka områden som är viktiga serviceområden
och vilka områden kan serva ett större område. Kan hemsändning och
hemtjänsten samköras för att få ner kostnaderna och på sätt bibehålla
service på landsbygden?

Länsstyrelsen bjuder in Anna Ebenmark från landstinget till ett möte i

slutet av maj där fokus ska ligga på – hur gör vi verkstad av detta program?
På mötet delades det regionala serviceprogrammet ut i tryckt format.
Else-Marie Norin informerade även kort om länsstyrelsens uppdrag
gällande grundläggande betaltjänster. Se bilaga.
§ 9 Ålder som diskrimineringsgrund

Anna Ebenmark redovisade diskrimineringslagen från 1 januari 2009 där
ålder är ny diskrimineringsgrund. Se bilaga.
§ 10 Övriga frågor

Rullatorer på bussarna från Arne Dahlin. Anna Ebenmark meddelar att
Finn Cromberger tryckt på kring detta men att hon inte fått in något

gensvar från länstrafiken. Detta behöver vi följa upp. Monalisa Norrman tar
med sig detta i ett möte med länstrafikens styrelse som skall hållas under
våren.
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PRO har ett projekt som pågår gällande felaktig användandet av läkemedel.
Det är ett landsövergripande projekt. PRO samverkar här med SPF samt
Apoteket Farmaci . Syftet är att sprida kunskap om riskerna samt att
påverka politiker om riskerna med detta.

Gunnar Jansson önskar informera om Hälsoforum på något möte under
året.
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