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§ 10 Inledning
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Kort presentation av de närvarande
företogs.
§ 11 Val av justerare, godkännande av dagordningen
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Kristian Nässén HSO.
Dagordningen som skickats med kallelsen föredrogs och mötet beslöt arbeta efter den.
§ 12 Sammanfattning av tillgänglighetsarbetet i samband med SkidskytteVM 2008.
Som ett led i det fortsatta arbetet med att föra ut kunskap om tillgänglighetsarbetet vid
SkidskytteVM i Östersund informerade Ambjörn Sandler. Han berättade kortfattat om hur arbetet
organiserats, genomförts på plats vid stadion samt slutligen dokumenterats på olika sätt. Några
siffror; uppskattningsvis 110 000 personer besökte tävlingarna, 150 personer med olika
funktionsnedsättningar hjälptes tillrätta, av dessa var 50 rullstolsburna som gavs transportstöd.
Särskild hörslinga fanns på den stora läktaren. Att många hade glädje av den har framkommit, men
inte hur många.
50 transporter med en anpassad 4-hjuling genomfördes mellan parkering och läktare för personer
med nedsatt rörlighet och för rullstolsburna. För att identifiera gästernas behov och för att
individuellt kunna tillgodose dem utväxlades 200 e-brev och 400 telefonsamtal.
Arbetsgruppen som bestod av frivilliga från Lions klubb Östersund verkställde före och under
tävlingarna minst 500 arbetstimmar. För detta och för det goda resultatet av arbetet tilldelades
Lions 10 000 kronor i gåva från VM.bolaget.
Föreningen fördel Jämtland samt LHR har skrivit till respektive kommunstyrelse, landstinget samt
länsstyrelsen (2008-02-26) med en förhoppning om att man vid sponsring till olika arrangemang
ställer som krav att arrangörerna kan garantera tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning i likhet med de ambitioner som VM 2008 visade upp. Ett positivt svar har
kommit från Krokoms kommun
En enklare lathund kommer att utarbetas.
§ 14 Försäkringskassans organisation samt fördjupning kring arbetstekniska hjälpmedel
Denna punkt inleddes med att Ann-Christine Nordling berättade om de senaste turerna inom
försäkringskassans omorganisation. Handläggningen i Östersund kommer bland annat handla om
sjukpenning, rehabilitering, sjuk- och aktivitetsersättning, handikappersättning. Det nationella
centret som invigs under vecka 23 har hand om statlig fordran, aktivitetsstöd, LASS mm.
I Östersund flyttar den största delen av verksamheten till Fyrvallaområdet. Vill man ha besök ute i
vissa centralorter måste dessa förbokas, då handläggare reser ut från Östersund.
Till sist delades guide till självbetjäning via telefon - 020-524 524 samt beställ
försäkringskassans information som talkassett eller i punktskrift ut. Samma material kan man
hitta på nätet www.forsakringskassan.se eller erhålla via sekreteraren.
Gunilla Suve-Huszcowski audionom vid landstingets pedagogiska hörselvård, stod näst på tur.
Enligt den rapport som HRF på riksplanet utarbetar varje år anser många hörselskadade att de inte
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får tillräckliga rehabilitering, bland annat vet de inte att det finns arbetstekniska hjälpmedel att
tillgå.
Patienter som är yrkesverksamma och under 65 år, som kommer till Gunilla kan få information om
lämpliga hjälpmedel att ha på arbetsplatsen. De kan också få hjälp med att fylla i de blanketter som
behövs som underlag till försäkringskassan. När väl hjälpmedlen kommer får patienten hjälp med
att installera och träna in sig på det nya sätt det innebär att arbeta med hjälpmedel.
Hörselvården har kunskapen om hjälpmedlen men inget kostnadsansvar och för försäkringskassan
är det tvärt om; de har kostnadsansvar men ingen kunskap om själva hjälpmedlen.
Arbetsgivaren och försäkringskassan står tillsammans för kostnaderna. Enligt Arbetsmiljölagen ska
arbetsgivaren anpassa arbetsförhållandena till den anställdas förutsättningar och behov.
Mer om detta och bidrag kan man läsa på www.forsakringskassan.se/fakta/arbetshjalpmedel
Efter informationen föreslås ett samtal mellan Gunilla S-H och Per Sundin på Försäkringskassan
som sedan kan ta med sig diskussionen till Karlstad där dessa frågor kommer att handläggas
framöver.
§ 15 Information om LSS-kommitténs arbete
LSS-kommittén börjar nu sikta målet efter ett långt och idogt arbete. Ett förslag kommer att
presenteras den 30 juni och sedan kommer att antal så kallade Remisskonferenser att hållas runt om
i landet. Uppgiften har varit att se över hela LSS-lagstiftningen. Syftet är bland annat att försöka
hålla igen kostnadsutvecklingen. Några av de förslag som lämnas; en tydligare modell för
tillämpning av lagen och att den används på likartat sätt över hela landet, råd och stöd omformas
och insatsen personlig assistans övergår till annan huvudman.
Handikapporganisationerna är missnöjda över hur lagstiftningen tillämpas, flera organisationer har
anställt egna jurister som bevakar frågorna.

Till Östersund kommer Remisskonferensen den 23 september och hålls på Folkets
Hus mellan 10.00-15.00 anmälan till zol@kfz.se eller fax 063-14 30 64.
§ 16 LHRs reglemente
Förändringar som genomförts de senaste åren vid Försäkringskassan och dåvarande
Länsarbetsnämnden medför att LHRs reglemente måste revideras. En tydligare koppling av rådet
till landstingsfullmäktige är också önskvärt. Allt detta sammantaget gör att det finns ett förestående
behov av en mer genomgripande översyn av nuvarande reglemente.
Sekreteraren får i uppdrag att påbörja detta arbete samt beställer skrifter angående detta från HSO
Skåne.

§ 17 Ledamöterna rapporterar
Från landstingsstyrelsen informerades om det kommande kommunikationsteamet vid
Hjälpmedelscentralen och utvecklingen av Vuxenhabiliteringen.
Från kommunförbundet uppmanades rådet att anmäla sig till ovan nämnda Remisskonferens samt
till den psykiatrikonferens som genomförs i Östersund den 19/9 (www.kfz.se)
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En avrapportering gavs till sociala vård och omsorgsgruppen (SVOM) i maj angående
teckenspråkiga äldre döva och deras behov av äldreomsorg. Arbetet fortsätter.
Från arbetsförmedlingen rapporterades om den fortsatta organisationsförändringen. Till
aktivitetsstöd kommer oregelbundet mer pengar.
Mer läsning finns i Regleringsbrevet för budgetåret 2008 avseende Arbetsförmedlingen och
anslag inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad som kan beställas via sekreteraren.
Från organisationerna informerades om de sedvanliga sommaraktiviteter som planeras att
genomföras till glädje och nytta för många. Förutom detta kommer KHR i Strömsund bevaka
handikapparkeringarna på orten, SRF kommer att genomföra ett barn- och familjeläger under 4
dagar på Birka och HRF vill titta över hörselslingor i offentliga lokaler. Vidare har Hjärt- och
lungsjukas förening kommit igång med sin lungskola med stöd från Allmänna Arvsfonden och
slutligen arbetar Tillgänglighetsgruppen inom HSO i länet vidare med olika uppdrag.
§ 18 Övriga frågor
Ordförande rapporterade från en konferens i Göteborg som handlade om very special art VSA, det
vill säga en förening som samlar olika konstnärer med olika funktionsnedsättningar. En fundering
är om Färgfabriken skulle kunna göra något kring detta framöver.
Sekreteraren puffar för en planerad konferens den 14 oktober med temat tillgänglighet och
diskriminering. Dagen vänder sig till handikapporganisationerna, kommunerna, kommunförbundet
landstinget och LHR i länet.

Nästa LHR hålls den 19 september mellan 09.00-12.00 i samma lokal.
LHRs arbetsutskott håller sitt möte den 22 augusti mellan 09.00-12.00 i landstingshuset.
Mötet avslutades med att alla tillönskade varandra en skön och solig sommar.
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