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§1
Välkomna! Presentation av närvarande
Till detta första möte för mandatperioden hälsade sekreteraren de närvarande välkomna. Därefter
vidtog presentation av ledamöterna.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordning som skickats med kallelsen föredrogs och mötet beslöt arbeta efter densamma.
§3a
Val av ordförande
Mötet utsåg Monalisa Norrman landstinget, till ordförande för Länets Handikappråd LHR under
perioden 2007-2010.
§3b
Val av vice ordförande
Mötet utsåg Leif Johansson HSO/FUB (föreningen utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i
Jämtlands län) till vice ordförande för LHR under perioden 2007-2010.
§3c
Val av ledamöter till arbetsutskott samt adjungerad till LHR
Mötet utsåg följande ledamöter att ingå i LHRs arbetsutskott
Monalisa Norrman, landstinget
Leif Johansson, HSO
Georg Witthoff, SRF
Ann-Britt Widegren Jonsson, HSO
Ewa Lundberg, sekreterare
samt ersättare;
Björn Hjortling, DHR
Inger Essvall, HSO
Som adjungerad till LHR under 2007 valdes Lena Wallén, Länsstyrelsens sociala funktion.
§4
Val av justerare för mötet
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Yngström,
Kommunförbundet.
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§5
Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll. Ett namn var felstavat - den korrekta stavningen ska
vara Suzanne Göransson. Med detta lades protokollet till handlingarna.
§6
Ledamöterna rapporterar
Eva Holmbom, Kommunförbundet
- det finns en ny webbadress till psykiatrisamarbetet i länet; www.psyksamjamt.se
- angående anhörigprojektet (se tidigare protokoll) diskuteras och arbetas med följande
punkter;
1. hur erhålla kontinuitet i arbetet även efter projekttiden?
2. när det gäller hälsosamtal/ uppsökande verksamhet ska detta byggas in i den
ordinarie verksamheten, tex i primärvården i respektive kommun
3. samarbete med frivilligorganisationerna så som kyrkan, Röda Korset,
Handikapporganisationer, Pensionärsorganisationer med flera.
4. kartläggning ska genomföras i varje kommun i länet vad gäller anhörigstöd
5. framtida behov av personal inom äldrevården, eventuellt tillskapa ett så kallat
Vårdcollege .
Ann-Christin Nordling Försäkringskassan
Inom detta område sker för närvarande stora förändringar som gäller hela landet. Försäkringskassan
delas upp på Produktionscentra och Specialistcentra.
Produktionscentra arbetar med olika frågor som förläggs till olika platser i landet. I Östersund
kommer till exempel frågor rörande statlig fordran och aktivitetsstöd att finnas. Syftet med
denna hantering är att snabba upp handläggningstiden.
Specialistcentra ska finnas i varje län. Här arbetar man med utredningar, arbetsskador,
handikappfrågor mm.
Alla kassor ska ha kundmötesplatser där man kan träffa handläggare efter att ha beställt en mötestid.
Elisabeth Yngström noterar att kommunerna inte blivit informerade om denna förändring, något
hon kommer att ta upp i Kommunförbundets styrelse.
Jan Emtehed Länsarbetsnämnden
Här är också organisationsförändring på gång. Nytt förslag på organisation läggs den 30/3. Tanken
är att samla verksamheten till mellan 60-80 så kallade arbetsmarknadsområden i landet. Dessa
områden benämns Arbetsförmedlingar. I dag kan man bara konstatera att det finns många
frågetecken som återstår att räta ut!
Inger Essvall HSO
Inom Hjärt- och lungföreningen finns så kallade eftervårdsombud. Dessa kan anses som sjukvårdens
förlängda arm för utskrivna patienter från respektive avdelningar. Att det finns möjlighet till
bassängbad för dessa patienter runt om i länet är en annan angelägen fråga föreningen arbetar med.
I Sveg genomför föreningen i samarbete med sjukhuspersonal en dag om KOL under året.
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Georg Witthoff SRF
SRF deltar i Syncentralens utbildningstillfällen för nysynskadade, SRF besöker länets kommunala
handikappråd KHR för att presentera sin verksamhet och organisation, slutligen genomför SRF för
3e året i rad sommarkurs på Birka folkhögskola för sina medlemmar.
Ann-Britt Widegren Jonsson Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar i Jämtlands län
RBU
Här arbetar föreningen med ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden AA, som handlar om
Tillgängliga lekplatser i länets kommuner. Ett tidigare projekt som också erhållit AA-medel är
Äventyrsberget på Frösön som håller på att iordningställas för att kunna erbjuda även rullstolsburna
hisnande luftfärder.
Den kommande assistansöversynen (se nedan) är också något som engagerar föreningen.
Karin Andersson Kommunförbundet samt Östersunds kommun och dess KHR
Tillgänglighetsfrågor är aktuella vad gäller Stortorget och dess nya utformning, stadsdel Norr och
renoveringen av badhuset. Karin understryker att allt som byggs eller ändrar ska vara tillgängligt.
Resurser saknas dock för att vara närvarande vad gäller tillgänglighetsfrågorna. Varför fungerar det
inte, detta med tillgänglighetsfrågorna?
Leif Johansson, HSO samt Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i
Jämtlands län FUB.
Här diskuteras behovet av handikappanpassade fordon på busslinjerna norrut samt behovet av
vältempererade bassänger i länet.
Leif berättade också om de Tillgänglighetsrådgivare som utbildats av HSO under 2006. Gruppen
bestod av 13 deltagare varav Leif och Georg Witthoff är två. I Strömsunds kommun anlitas
rådgivaren mot betalning, en kostnad som kommunen sedan debiterar byggherren. För att
tillgänglighetsarbetet ska flyta på, är det viktigt att vara med redan vid upphandlingen av själva
entreprenaden. I projektrapporten som bifogas protokollet nämns att man erbjudit Stadsdel Norr
sina tjänster, för att sedan delta i ett samrådsmöte under september 2006.
Björn Hjortling De handikappades Riksförbund DHR Jämtlandsdistriktet
DHR arbetar med tillgänglighetsfrågorna inför 2010 genom en enkät som skickats till kommunerna
i länet. Svarsfrekvensen var låg! Enkäten tog upp frågor om lokaler och färdtjänsten.
Engagemang finns också kring frågan hur det ska gå för långtidssjukskrivna och de med
tidsbegränsad ersättning. Försäkringskassan och arbetsförmedlingarna i länet ska i samarbete
bedöma arbetsförmågan för dessa (totalt ca 3 000 personer i länet) med start under våren. Efter
omprövning av varje ärende är det Försäkringskassans förhoppning att personerna kan slussas ut på
arbetsmarknaden i varierande grad. Var hittar man deltidsjobb (25-50 %) i glesbyggd!? Och hur
motivera långa resor för några timmars arbete?!
Mona Lisa Norrman Landstingsstyrelsen
Förutom en mängd uppdrag ingår Mona Lisa även i den så kallade statliga LSS kommittén som
ska arbeta med att se över hela lagen om Stöd och Service, inklusive personlig assistens och LASS.
Syftet med uppdraget är bland mycket annat att se över huvudmannaskapet, kostnadsutvecklingen,
personkretstillhörigheten, innehållet i det som tillhandhålls med mera.
Uppdraget ska vara färdigt 2008-03-31, mer information; www.sou.gov.se/assistans/index.htm

H:\ Mina Dokument\ LHR\ LHR protokoll 2007-03-29.doc

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

Länets Handikappråd

2007-03-29

5 (6)

Möjligheten att inrätta ett kommunikationsteam på landstingets Hjälpmedelscentral diskuteras för
närvarande.
§7
Fastställande av mötesdatum och handlingsplan
Följande datum träffas LHR under 2007;
14 juni
klockan 09.00-12.00 (senare ändrades detta datum till 13/6 09.00-12.00)
10 september klockan 13.00-16.00
23 november klockan 09.00-12.00
LHRs arbetsutskott träffas den 25 maj klockan 09.00-12.00
Upprättad handlingsplan för 2007 som bifogats handlingarna föredrogs. Med följande tillägg
fastställdes handlingsplanen;
följa utvecklingen av tillgänglighetsfrågorna generellt inför 2010
följa utvecklingen vad gäller arbetsmarknaden för långtidssjukskrivna i länet

§8
Rapport om hjälpmedelsprojektet
Maritha Månsson hälsades välkommen till rådet. I dagens handlingar fanns bifogat Reviderad
policy för hjälpmedelsverksamheten inom Jämtlands kommuner och landsting 2007-01-26 samt
projektplanen för Utveckling av gemensamma rutiner och riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i
Jämtlands län . Kring dessa två dokument informerade Maritha.
Sociala vård och omsorgsgruppen SVOM diskuterade policyn på sitt sammanträdde i 2007-02-22.
Deras beslut var att skicka policyn för yttrande till LHR och Gemensamma nämnden för
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter. Efter eventuella inkomna
yttranden skickas förslaget till länets kommuner och landstinget med en rekommendation att anta
detsamma.
Den stora förändringen i den reviderade policyn är texten om prioriteringar som är helt ny. För
övrigt är texten i stort sett densamma som i policyn från 2000. Brukarrådet för hjälpmedelsfrågor
har policyn och detaljer i policyn på dagordningen. För övrigt hade inte LHR några kommentarer
om innehåll eller text i policyn.
(denna § får anses vara LHRs yttrande över reviderad policy för hjälpmedelsverksamheten inom
Jämtlands kommuner och landsting 2007-01-26)

För att få fördjupad kunskap i prioriteringstänkandet när det gäller hjälpmedel anordnar
hjälpmedelsprojektet i samarbete med handikappsamordnaren ett seminarium den 7 september
2007 mellan 09.30-15.00 i lasarettets Hörsal. (lokal i Folkets Hus som nämndes vid mötet har
strukits.)
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Projektet genomförs fram till 31/8 2008. Projektledare är Maritha Månsson.
Ett av flera syftena i projektet är att
mot bakgrund av brukarnas behov av fungerande hjälpmedel och tillgängliga resurser i länet
utveckla ett länsövergripande regelverk som klargör huvudmannens, förskrivarens och
brukarens ansvar.
Målsättningen är bland annat
att det finns ett för länet gemensamt regelverk som reglerar och klargör:
brukarnas egenansvar
avgifter
sortiment
försäljning av hjälpmedel
vad är ett hjälpmedel och när blir en produkt ett hjälpmedel
Maritha kommer att besöka varje LHR under året, då rådet utgör projektets referensgrupp, för att
avlägga rapport om utvecklingen.
§9
Övriga frågor
De övriga frågor som anmälts fick svar under mötet.
§ 10
Mötets avslutande
Ordförande förklarade därmed mötet för avslutat

Ewa Lundberg
sekreterare

Mona Lisa Norrman
ordförande

Elisabeth Yngström
justerare

H:\ Mina Dokument\ LHR\ LHR protokoll 2007-03-29.doc

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

