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§ 26 Mötets öppnande
Leif Johansson förklarade dagens möte öppnat.
§ 27 Val av justerare, godkännande av dagordning
Att tillsammans med dagens ordförande justera protokollet valdes Anita Lindqvist. Dagordningen
föredrogs och mötet beslöt arbeta efter den.
§ 28 Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll. Mötet beslöt lägga detta till handlingarna.
§ 29 Postens ombud - så fungerar det i vårt område
Inbjudna från Posten var Martin Stugholm och Monica Gustafsson, båda områdesansvariga för de
postombud som finns inom länet. Martin har sin placering i Ånge och Monica i Östersund. En
bakgrund gavs där utvecklingen inom Posten AB förklarades. Av länets 64 000 hushåll betjänas en
femtedel eller 13 600 hushåll av någon av de 45 lantbrevbärarlinjerna. I dag finns det 101
postserviceställen i länet fördelat på 41 postombud, 55 frimärksombud samt fem företagscenter.
Postombud; dessa hantera packet samt säljer frimärken och försändelser av olika slag. Postombudet
kan vara olika livsmedelsbutiker eller bensinstationer.
Frimärksombud som enbart tillhandahåller frimärken men då till fastställt pris av Posten.
För båda gäller att de har avtal med Posten, att kunna erbjuda sin tjänster till privatpersoner samt
att ha en tillgänglig lokal. Ombuden bygger vid behov om med hjälp av råd från Posten.
Företagscenter finns på större orter i länet, bl a i Odenskog i Östersund. Hit vänder sig enbart
företag.
Frågor och funderingar;
Föreningsbrev? En speciell tjänst som finns på Företagscenter. Kan också beställas via
www.posten.se
Vart skickas paketet? Mottagaren kan själv begära att paketet ska skickas med Posten och då också
ange vilket Postombud man helst anlitar.
Varför samlade brevlådor? För att förbättra arbetsmiljön för brevbärarna. I hyreshus kan den som är
över 80 år eller har ett funktionshinder diskutera med hyresvärden om hur man vill ha det.
Miljökrav? Posten är miljöcertifierat, lantbrevbäringen rationaliseras så långt det är möjligt.
§ 30 Länstrafiken - utvecklingsarbete och bemötandefrågor
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Inbjuden från Länstrafiken var Sture Lyrén trafikplanerare vid Länstrafiken. I den senaste
enkätundersökning som genomförs varje år i landet kom Jämtlands län på andra plats. Här finns
bland annat bemötandefrågorna med. Att ge förarna utbildning i bra bemötande är något som
numera finns med i upphandlingsavtalet.
För övrigt är förbättringsåtgärder kring funktionshinder ett prioriterat område just nu.
Långfärdsbussarna är utrustade med rullstolshiss och toa samt markerade med en handikappsymbol
i tidtabellen. Kontakta Trafikupplysningen för turer och tider.
Arbetet just nu inriktas på; fler bussar med låggolv, utbildning i ännu bättre bemötande, visuell
information även på landsortsbussar, trafiksamordning samt en gemensam beställningscentral.
§ 31 Avrapportering från Hjälpmedelsprojektet
Sist på talarlistan var Maritha Månsson. Hon uppdaterade LHR om hur långt Hjälpmedelsprojektet
hunnit. Här arbetar gruppen nu med prioriteringsfrågor som ett sätt att bedöma behov, en inte
alldeles enkel diskussion.
Vidare diskuteras en uppdatering av det så kallade Ädel-avtalet från 1992 mellan landstinget och
länets alla kommuner.
Slutligen nämndes också det resonemang som pågår kring ansvar och ansvarsfördelning; när ska en
produkt anses som hjälpmedel eller något som är till för alla utan att någon huvudman tar ansvar
för ev följder.
§ 32 Ledamöterna rapporterar
Ann-Britt Widegren Jonsson RBU, FUB; informerade om utvecklingsarbetet som pågår inom
vuxenhabiliteringen
Karl-Axel Ledung SRF; på riksplanet genomförs under hösten en kampanj kallad Personlig service.
Vid SRFs representantskapsmötet i länet den 9 november delades en skrivelse ut angående resvärdar
vid länstrafiken. På mötet deltog bland andra MonaLisa Norrman och Rut Eriksson från
länstrafiken. Samtidigt har landstinget besvarat en remiss från Vägverket angående Förslag till
framtida ledsagning på stationer och bytespunkter vilken tar upp samma problematik men på
riksnivå. Arbetet med att behandla SRFs lokala skrivelse pågår.
Eva Holmbom Kommunförbundet tog upp problematiken med att försöka kartlägga de resurser
som anställda hos landsting och kommuner utgör utifrån olika språk och ursprungsland.
Leif Johansson FUB; informerade om att FUB i Strömsund hjälper till med vidareutbildning av
hemvårdspersonal.
Björn Hjortling DHR; skrivelsen till samtliga kommuner om att utdela ett pris till den som arbetat
med tillgänglighetsfrågor på ett föredömligt sätt har antagits av Bräcke och Östersund. Pris kommer
att delas ut under 2008.
Strömsunds kommun har ett liknande pris sedan tidigare.
§ 33 Övriga frågor; bl a datum för sammanträden 2008

Datum för sammanträden 2008 är följande; 29 februari, 30 maj, 19 september
samt 5 december mellan klockan 09.00-12.00
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Apoteksbolaget ställer gärna upp och informerar om sitt arbete ute i organisationerna.
Förberedelserna pågår för fullt inför SkidskytteVM. Uppföljning efter genomförda tävlingar
planeras av speciell grupp.
Planer finns på att under våren 2008 genomföra en ½ dags konferens med länets KHR. Temat
skulle vara avstämning av arbetet med tillgängligheten 2010 .

Ordförande avslutade mötet.

Ewa Lundberg
sekreterare

Leif Johansson
ordförande

Anita Lindqvist
justerare
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