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§ 19 Mötets öppnande
Ordförande för dagen Leif Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. En
presentation av de närvarande vidtog.
§ 20 Val av justerare, godkännande av dagordning
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs AnnBritt Widegren Jonsson. Dagordningen
föredrogs och mötet beslöt arbeta efter densamma. Ett antal övriga frågor anmäldes av sekreteraren.
§ 21 Föregående protokoll
Vid genomgång av föregående protokoll kunde konstateras att möte genomförts med
Länsarbetsnämndens direktör enligt beslut. Ett DAR sammanträde planeras att genomföras
2007-10-30.
Handikappsamverkans seminarium om tillgänglighet genomförs 2007-10-31 på Folkets
Hus i Östersund.
LHRs au ställde genom sekreteraren en fråga till respektive kommuns byggnadskontor/motsvarande om de sett till alternativt besvarat enkäten från Boverket och Handisam. Av 8
kommuner har 5 svarat. Av de svarande var det 2 kommuner som sa att de inte ha sett till
enkäten.
Diskussion har genomförts med brukare (30/8) samt med LHRs ordförande och vice
ordförande (31/8) angående utvecklingsarbetet för barn och ungdomar med
funktionshinder och deras familjer.
Med dessa kompletteringar lades protokollet till handlingarna
§ 22 Förändringar inom Försäkringskassan
E.S.R är den nya förkortningen som gäller för Försäkringskassan. Det står för Enkelt, Snabbt och
Rätt - en ledstjärna för en modern myndighet för medborgarna. Förändringsarbetet har påbörjats
och mycket ska vara klart under 2008. Huvuddragen kan spåras i tre kundlöften; - det ska vara lätt
att få kontakt med Försäkringskassan, - man ska få veta när det kommer beslut och när pengarna
betalas ut samt - de som har särskilda behov ska få kvalificerad hjälp. Genom centralisering och
decentralisering av olika verksamheter förbättras och påskyndas handläggningen; nationella
försäkringscenter etableras på 18 orter i landet för att ge en rättssäker och snabb handläggning (ex
föräldrapenning och bostadsbidrag). Personliga handläggare samlas i lokala försäkringscenter som
inrättas på 62 orter (kontakt med kund sker i personliga möten eller via telefon). På fyra olika
platser i Sverige inrättas telefonkundtjänster för att besvara och lotsa samtal rätt. Annan verksamhet
decentraliseras till 330 lokalkontor där kunden kommer erbjudas förberedda personliga möten vid
behov.
För personalen innebär det nya sättet att arbeta stora förändringar.
Det finns behov av en stor informationskampanj för att få ut budskapet om hur det hel är tänkt att
fungera.
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Försäkringskassenämnderna upphör efter 2007-12-31 och ersätts med en tjänsteman. Det lokala
Försäkringskasserådet ska vara kvar, vem som kommer att hålla i det är ännu oklart.
LHR följer med intresse utvecklingen.
(i bilagan finns 6 av de 20-talet bilder som visades)
§ 23 Förändringar inom Länsarbetsnämnden
Tyvärr var ingen ledamot närvarande. En kort information gavs från träffen den 30 augusti enligt
punkt 1 i § 21.
Den 28 september fanns följande artikel att läsa på Dagens Nyheters nätupplaga; Samkör statliga
servicen. Artikeln är underskriven av generaldirektörerna för Arbetsmarknadsverket,
Försäkringskassan och Skatteverket. Artikeln bifogas protokollet i en skannad bilaga.
§ 24 Ledamöterna rapporterar
Handikappsamverkan; här arbetar man med fortsättningen på Tillgänglighetsprojektet 2006. Nu
kallas projektet Tillgängligt överallt TÖ - påverkan . Projektet besöker länets olika
kommunstyrelser för att informera och för att åter lyfta upp handikapplanerna.
Vidare genomförs ett seminarium den 31 oktober i Östersund med bl a Maj Almén och Thomas
Fogdö som föreläsare.
SRF; under hösten 15/9 tom 13/12 genomför man över landet en kampanj kallad Tillgänglighet personlig service . Här visar man bland annat på behovet av en värd/värdinna som kan vara
behjälplig när det gäller att hitta rätt i olika lokaler. Vidare lyfter man även frågan om tillgänglighet
vid telefonering och de svårigheter som kan uppstå vid så kallade knappval.
DHR; en skrivelse har skickats till samtliga kommuner där DHR föreslår att respektive kommun
delar ut ett Tillgänglighetspris under i första hand åren fram till 2010. Priset ska kunna delas ut till
organisation, företag eller enskild person som främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt.
Priset kan vara ett diplom eller liknande, då det primära är syftet och äran. Det kan lämpligen delas
ut vid ett kommunfullmäktigesammanträde. Som ett gott exempel framhålls Strömsunds kommun
som delat ut ett tillgänglighetspris i ett antal år.
Hjälpmedelsseminariet den 7 september. Det pågående hjälpmedelsprojektet i länet hade bjudit in
Eva Galin från Umeå för en information och diskussion kring prioriteringsfrågor vad gäller
hjälpmedel. Den prioriteringsordning som landstinget i Västerbotten nyttjar är föredömlig och
något vi kanske kommer att arbeta vidare med, framhöll Maritha Månsson MAR i Östersunds
kommun, under dagen.
Fritt val av hjälpmedel; under sommaren har Sveriges kommuner och landsting SKL gått ut med
en förfrågan om medverkan i projektet Fritt val av hjälpmedel för personer med funktionshinder.
Hjälpmedelsinstitutet har av regeringens fått i uppdrag att samordna försöksverksamheten och i
samråd med SKL ska två till tre landsting utses som vill ingå i försöket.
Inom försöksverksamheten ska det vara möjligt för den funktionshindrade att erbjudas en rekvisition som
- i samråd med förskrivaren - kan användas för att köpa hjälpmedel på öppna marknaden. Om den
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enskilde hellre vill få tillgång tillhjälpmedel på vanligt sätt via HMC skall det fortfarande vara möjligt
under försöket. (ur pressmeddelande 17 augusti 2007 Socialdepartementet).
Jämtlands läns landsting är för tillfället inte intresserat av att delta.
Gemensamt ansvar för habilitering och rehabilitering; föreskrifter och allmänna råd från den 1 juli
2007. Enligt föreskrifterna ska landsting och kommuner gemensamt ta fram rutiner för
samordning, ansvariga för detta ska utses och ges tillräckliga befogenheter. De verksamheter som
ansvarar för insatser ska erbjuda den enskilde samordning om det finns sådana behov. Föreskrifterna
omfattar hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, delar av socialtjänstlagen samt LSS.
Landstingets handikappsamordnare har fått i uppdrag att lokalt arbeta vidare med frågan i
samarbete med berörda.
§ 25 Övriga frågor
Björn Hjortling och sekreteraren kunde rapportera från Marknadsrådet för Posten AB som träffades
den 4 september i Ånge.

Nästa möte genomförs den 23 november 2007 mellan kl 09.00-12.00 i Musslan (intill Hörsalen
på sjukhuset)

Ewa Lundberg
sekreterare

Leif Johansson
ordförande

Ann-Britt Widegren Jonsson
justerare
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