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§ 1 Inledning
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. Kort presentation runt bordet
genomfördes.
§ 2 Val av justerare, godkännande av dagordning
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Ann-Britt Widegren Jonsson.
Då dagens sista talare anmält förhinder stryks punkten för att återkomma vid nästa möte. Två
övriga frågor anmäldes. Mötet beslöt arbeta efter uppgjord dagordning.
§ 3 Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll; brev angående Tillgängligt för alla! i samband
med VM i skidskytte är nu framtaget och underskrivet. Skickas till kommunstyrelserna i länet,
landstingsstyrelsen, Regionala rådet samt till landshövdingen under vecka 10.
Protokollet lades därmed till handlingarna.
§ 4 Vuxenhabiliteringen - så fortskrider arbetet
Kia Carlsson avdelningschef, hälsades välkommen. En kort bakgrund gavs om utvecklingen både
vad gäller barn- och vuxenhabiliteringen samt det relativt nystartade centrum för neuropsykiatri
CNP. Inom samtliga områden har det under de senaste åren märkts en markant ökning av barn och
ungdomar i behov av vård.
Vuxenhabiliteringen har satts under lupp senaste halvåret och nu finns ett förslag för verksamheten
utarbetat. Förslaget går i första hand ut på att försöka få igång ett bättre samarbete mellan
vuxenhabiliteringen och primärvården. Förslaget tar också upp utökning av antalet tjänster inom
verksamheten. Landstingsstyrelsen får förslaget för beslut till sitt sammanträde i april.
§ 5 Planering 2008
LHRs handlingsplan 2008 delades ut. Efter diskussion beslöt LHR att upprättad handlingsplan ska
gälla för 2008 (se bilaga inklusive Infoblad från J-sam).
§ 6 Projektansökan; Utvecklingscentrum - Idrott och upplevelser för fler
Under en längre tid har diskussioner förts om hur funktionshindrade ska kunna erbjudas
möjligheter till meningsfull fritid, att semestra på egna villkor, att utöva den sport eller idrott som
verkar intressant mm, mm. Möten och resonemang har så småningom resulterat i att det nu finns
ett utkast till en projektansökan med ovanstående rubrik. De parter som ingår är för närvarande
Mittuniversitetet, Jämtland/Härjedalens Handikappidrott, DHR, Totalskidskolan och landstinget.
Ännu återstår en hel del arbete med att söka finansiering och lobba för projektet.
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§ 7 Ledamöterna rapporterar
Diverse områden togs upp; inom kommunförbundet arbetas det med uppdatering av Ädelavtalet,
inom SRF kommer man att aktualisera frågor som har med habilitering och rehabilitering att göra.
HRF har i samarbete med JLDF, VIS och ABF bjudit in till en paneldebatt i samband med att en
föreställning av Tyst teater genomförs den 29 mars - debatten ska ta upp temat tillgänglighet. RBU
genomför ytterligare ett vårvinterläger i Åkersjön med ca 50 deltagare.
Inger Eriksson från Arbetsförmedlingen gav oss en fördjupad information om hur Af är tänkt att
fungera från och med nu och framåt.
Lena Wallén frän Länsstyrelsen informerade om hur det ligger till när kommunerna ej verkställer
beslut rörande boende, något som även kommer att beröra de med LSS från och med sommaren
2008.
Björn Hjortling DHR visste berätta att hembygdsrörelsen kan få bidrag via Länsstyrelsen för att
renovera sina kulturbyggnader.
Slutligen berättade MonaLisa Norrman senaste nytt från LSS-utredningen.
§ 8 Övriga frågor
Anita undrar varför det inte finns möjlighet att sitta och vila när man måste gå i sjukhusets kulvert?
En fråga som Ewa tar med sig.
Reglementet för LHR behöver återigen ses över. Bifogas inför nästkommande möte.
Nästa möte med LHR blir den 30 maj mellan 09.00-12.00
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