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Plats och tid

Barnhabiliteringens konferensrum Plan 7, Frösö Strand
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§ 11 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade dagens möte för öppnat. En kort presentation av
deltagarna genomfördes.
§ 12 Val av justerare, godkännande av dagordningen
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anita Lindqvist. Dagordningen föredrogs och
mötet beslöt arbeta efter densamma.
§ 13 Föregående protokoll
Förtydligande; § 6; Vårdcollege ska inte ingå under anhörigprojektet utan ska vara en av 3 strecksatser i texten.
LHRs arbetsutskott har träffats och dragit upp riktlinjer för sitt arbetssätt. För att LHR ska vara
informerad om vad au diskuterar kommer AUs minnesanteckningar att skickas ut med kallelsen
till påföljande LHR.
När inte Maritha Månsson kan komma till LHR och rapportera från Hjälpmedelsprojektet påtar sig
Eva Holmbom denna uppgift.
Med detta lades protokollet till handlingarna.
§ 14 Så här utvecklar sig psykiatrifrågorna(projektet) i länet
Anna-Maria Sundström chef och koordinator för Samordningsförbundet för psykiskt
funktionshindrade i Jämtlands län inledde med att förklara att arbetet inte längre sker i projektform
utan som ordinarie arbete.
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ligger till grund för
samordningsförbundet. Förbundsmedlemmarna som utgör styrelsen består av representanter från
Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Landstinget och samtliga kommuner i länet. Styrelsen har
således 11 ledamöter.
Syfte
den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete
att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan aktörer
att förhindra rundgång mellan aktörer
ska underlätta en effektiv resursanvändning
ge aktörerna bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser
Målgruppen utgörs av unga med neuropsykiatriska funktionshinder mellan 18-35 år
Dessa ska vara i behov av samordnad rehabilitering från minst två av aktörerna.
Prioriterade arbetsuppgifter under 2007;
producera en informationsguide per kommun - ett arbete som är så gott som klart, göra en
processkartläggning, ta fram ett utbildningspaket, göra informationsinsatser i länet samt utveckla
nätverksbyggandet.
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Inom samordningsförbundet finns i dag också de personliga ombuden vars uppgift är att
tillsammans med den enskilde (funktionshindrade) identifiera och formulera behovet av
hans/hennes stöd och insatser. Ombudet ska även bistå och - om fullmakt finns - företräda den
enskilde i kontakter med myndigheter. Ombudet ska även se till att den enskilde får vård, stöd och
service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.
Vem initierar kontakten med ombuden? Det kan den enskilde, psykiatrin, socialtjänsten, anhöriga
eller andra göra.
I dag finns 4 personliga ombud som delar länet mellan sig. Önskvärt vore att varje ombud hade
mellan 9-12 ärenden aktuella. I dag finns ärenden på kö som skulle kunna räcka för tillsättning av
ytterligare 1 ombud.
LHR tackade för informationen.
§ 15 Projekt Brobygge presenteras
Patrik Sunding och Lucie Jonsson stod näst i tur att berätta om sitt projekt. Patrik är projektledare
och Lucie är projektassistent i Projekt Brobygge som under 2007 ska jobba fram en modell för en
kommande ansökan med samma syfte. Landstinget/ Birka folkhögskola står som projektägare.
Projektet finansieras genom EU-medel.
Syftet med projektet är att stimulera psykiskt funktionshindrade personer att hitta vägar till arbete
eller studier. Dessa personer finns i dagsläge inom Återhämtning- och RehabiliteringsEnheten
(ÅRE) på Kyrkgatan 2 i Östersund. Målet är att ca 3 av 20 deltagare i projektet ska gå vidare.
Projektet är helt igenom brukarstyrt. ÅRE finns hela tiden med som passivt stöd om den enskilde
behöver backa tillbaka och känna tryggheten i en hemvand miljö. I dagsläge utarbetas modellen
genom att brukarna får pröva på vid ABFs lokaler i Östersund och då man samtidigt identifierar
på vilket sätt man ska gå vidare.
LHR tackade för informationen
(förtydligande; begreppet K2 var tidigare benämning på den verksamhet som bedrevs på Kyrkgatan
2. Numera är den verksamheten omdöpt och kallas för Återhämtnings- och RehabiliteringsEnheten
ÅRE. Chef för verksamheten är Thomas Tillström område psykiatri inom landstinget.
K2 har övergått till att bli benämning på en brukarförening för psykiskt funktionshindrade som
engagerar sig i verksamheten på Kyrkgatan 2)
§ 16 Delegationen för arbetsinriktad rehabilitering DAR - en angelägenhet för
funktionshindrade i länet
Till denna punkt hade vi räknat med lite faktakunskap från ledamöterna från Länsarbetsnämnden.
Tyvärr var ingen närvarande. (senare visade det sig att en miss med LHRs flyttade datum förelåg)
Några av LHRs ledamöter har under en längre tid varit med i DAR varför en liten information
ändå kunde ges.
DAR´s sammansättning är bred; följande finns med Länsarbetsnämnden (direktören är
ordförande), Landstinget, Kommunförbundet, Försäkringskassan, Samhall AB, Näringslivet,
fackliga representanter från TCO, SAKO, LO, Handikappsamverkan, DHR, SRF samt
Arbetsmiljöinspektionen.
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Sammanträden har återkommit ca 4 gånger om året. Någon gång har regionala träffar genomförts
senast 5-6/4 2005 i Gävle med Hans Karlsson dåvarande Arbetsmarknadsminister som inbjuden
talare. Möten i länet har genomförts vid olika arbetsplatser. Delegationen har diskuterat
arbetsmarknaden generellt men mest med speciell inriktning mot åtgärder insatta för att förbättra
möjligheterna för funktionshindrade att komma in på arbetsmarkanden.
Med tanke på dagens situation inom arbetsmarknaden känns det mycket angeläget att inte tappa
denna fina möjlighet som ges i DARs diskussioner.
Verksamhetsplanen som togs fram för 2006-2007 delades ut till LHR.
Beslut
Efter diskussion i LHR uppdrogs till sekreteraren att sammankalla till möte med ordförande och
vice ordförande för LHR samt Länsarbetsnämndens direktör/motsvarande för att efterhöra DARs
framtid.
§ 17 Ledamöterna rapporterar
Ann-Christine Nordling Försäkringskassan informerade om de stora förändringarna som fortsätter
inom försäkringskassan. Arbeten omlokaliseras och bildar nationella försäkringscentra med olika
uppdrag. I Östersund handläggs aktivitetsersättning samt stöd till funktionshindrade.
Kontoret i Sveg reduceras och hela länet tappar tjänster från 230 till 90 tjänster.
Diskussion fördes kring detta och vad det blev av de statliga bidraget som kom som stöd för de så
kallade ersättningsjobben?!
Eva Holmbom Kommunförbundet berättade att flera av projekten för unga med neuropsykiatriska
funktionshinder nu är avslutade och finns att lästa på hemsidan www.psyksamjamt.se
Projektet angående dubbeldiagnos och kompetensutveckling av personal fortsätter.
Lena Hallén Länsstyrelsen berättade om en nyutkommen bok från Socialstyrelsen som har
benämningen Riktlinjer - till hjälp eller stjälp . Riktlinjer har utarbetats i Strömsund, Krokom och
Bräcke
Länsstyrelsen genomför revisioner i bostäder med särskild service för vuxna i länets kommuner. På
grund av brist på personal kan inte revisionerna genomföras i den utsträckning som anses tillräckligt
också med tanke på att boende för funktionshindrade också borde ingå.
Karl-Axel Ledung SRF; arbetslösa synskadade i länet utgör inget stort problem. I dagsläget räknar
SRF med 2 personer som är aktuella.
I dagarna genomför SRF en 3 dagars kurs på Birka med temat kost och motion.
Representanterna från HSV berättade om det fortsatta arbetet med tillgänglighetsförbättring i
länet. Seminarier på temat kommer att genomföras under hösten.
Länstrafiken inbjuder till seminariedag angående Samordning av samhällsbetalda resor . Seminariet
genomförs den 20 augusti mellan 10.00-15.00 på Folkets Hus i Östersund. Anmälan senast 14
augusti till info@ltr.se
Björn Hjortling DHR informerade om Postens Marknadsråd. Sammankallande är
leveransområdeschef för Posten i Södra Norrland Kalle Fandén. Syftet med rådet är att skapa ett
forum för en ständigt pågående dialog. I dagsläget ingår representanter från handikapprörelsen
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bland andra. Björn har lyft frågan om att även handikappsamordnaren kunde få ingå i rådet, vilket
fått ett positivt svar. Nästa möte hålls den 4 september.

§ 18 Övriga frågor
Ewa tog upp följande punkter;
Handisam och Boverkets enkäter som skickats ut till samtliga kommuner och landsting i
landet. Au vill följa hur kommunerna besvarat den.
Inbjudan till seminariedag kring hjälpmedelsprojektet den 7/9 -07 i Hörsalen, Östersunds
sjukhus, anmälan till maitha.mansson@ostersund.se
Socialstyrelsens rapport om Levnadsförhållanden för personer med funktionshinder, en
modell för att beskriva levnadsförhållanden för personer med funktionshinder.
rapporten hittas via www.socialstyrelsen.se/publicerat/2007/9603/2007-131-34
Vägvisaren - den nya datorn i sjukhusets entré vid Kyrkgatan som kan ge beskrivning över
hur man tar sig runt i sjukhuset testkörs för tillfället. Pröva gärna, synpunkter till Ewa eller
till maria.reisemark@jll.se
Processarbetet med barn och ungdomar med funktionshinder börjar nå sitt mål. Till möte
den 31/8 är Mona-Lisa och Leif inbjudna. En inbjudan är också på väg till berörda
brukarorganisationerna.
Nästa möte med LHR är den 10 september mellan 13.15-16.00, lokal framgår i kallelsen.

Med detta var alla punkter avklarade. Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade
mötet avslutat.

Ewa Lundberg
sekreterare

Mona-Lisa Norrman
ordförande

Anita Lindqvist
justerare

M:\ DOCUME~1\ biol\ LOCALS~1\ Temp\ 2d\ fcctemp\ LHRprotokoll 2007-06-13 2.doc

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

