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1. Välkomna

Ordförande Monalisa Norrman hälsar alla välkomna till dagens möte. Konstaterar också
att organet är en liten skara, flera har anmält förhinder pga sjukdom.

2. Val av justerare

Inger Essvall utses till justerare för mötet.

3. Godkännande av dagordningen

Björn Hjortling önskar lägga till två punkter under punkten 8, övriga frågor. Efter detta
godkänns dagordningen.

4. Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll gås igenom med följande kommentarer:
•

•
•

Björn Hjortling (BH) informerar om träffen på länsstyrelse angående Högdalska
utredningen. Det är civilförsvarsförbundet som har i uppgift att arbeta med
frågorna och Jämtland är utsett till försökslän. Det har anställts en person för
detta och syftet är nu att arbeta fram aktiviteter som gör att folk känner sig
trygga. Exempelvis så gäller det att hitta pensionerade brandmän, sjuksköterskor
som bor på landsbygden och har möjlighet att ställa upp och gripa in vid behov.
Bergs kommun har fått i uppdrag att utveckla tekniska hjälpmedel för trygghet i
landsbygden.
BH meddelar även att han ska höra sig för angående tillgänglighetsarbetet på
Jamtli och därefter rapportera till rådet.
Sören Blom lyfter frågan om tolkar (dock inte kollat till föregående protokoll) till
exempelvis nyårsrevyn. Vilken möjlighet finns det att få tolk? Monalisa Norrman
meddelar att i brukarrådet hörsel är frågan ofta uppe där de upplever att det ej
finns tillräckligt med resurser på tolkcentralen. Däremot säger tolkcentralen att
de sällan säger nej på en förfrågan om tolk. Det som dock är viktigt att diskutera
är tillgången till hjälpmedel för fritidsaktiviteter.

5. Information om arbetet med den politiska
organisationen

Helge Jonsson (HJ), chef för ledningsstab sekretariatet, informerar om arbetet med den
politiska organisationen. I det arbetet har både LHR och LPR varit uppe men det finns
inga förslag till förändringar gällande organens arbete. Om det är så att reglementet för
LHR ska ändras behöver det också stämmas av med medverkande organisationen inom
landstinget.
HJ lyfte också frågan om att handikappsamordnarfunktionen nu vidgats till en funktion
gällande mångfald och diskrimineringsfrågor och då har också frågan ställts hur
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påverkar det de organ vi idag har såsom LHR och LPR. HJ efterfrågar synpunkter på
detta.
Samtliga i rådet var tveksamma till att vidga rådet till att omfatta fler organisationer och
fler intresseområden.

6. Utvärdering och Uppföljning

Anna Ebenmark redogör för hur arbetet i LHR sett ut under 2009 utifrån föregående
protokoll. Redogörelsen finns i bifogad bilaga.
Diskussionerna gick lite ihop med redogörelsen om politiskt organisation.
Frågorna som dök upp var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur ska LHR arbeta framöver?
Hur ska LHR arbeta vs hur ska brukarråden arbeta?
Hur ska LHR:s arbete kopplas gentemot de handikappolitiska målen?
Frågorna som drivs i LHR behöver vidgas och få fler perspektiv, såsom
mångfald, våld, genus etc – hur ska det gå till?
Går det att bilda filialer och ta in representanter från olika organisationer för att
bredda perspektivet?
Hur ska kopplingen till beredningar, fullmäktige etc se ut?
Hur kommer brukarrådens synpunkter upp till styrelsen och fullmäktige?
Om vi önskar ha en mångfaldsarena – hur roddar vi detta ekonomiskt och
organisatoriskt? Vart ska den placeras i den politiska organisationen?
Vart tar frågorna vägen kring genus och jämställdhet? Finns det något
jämställdhetsutskott/kommitté?

Eftersom mötet blev nedkortat på grund av missar i organisationen kring mötet hann vi
inte mer än att lyfta frågorna. Diskussion och svar på frågorna behöver tas upp under
årets kommande möten.

7. Hur går vi vidare?
Punkten hann inte diskuteras.

8. Övriga frågor

Björn Hjortling lyfte frågan om tillgänglighetsgruppen som han inte tycker fungerar
längre. Han önskar veta vad som händer med arbetet med tillgänglighet. Monalisa tar
bollen om att prata med Jens Carlsson på fastighet om detta.
Lena Hallquist informerar om att nationella riktlinjer kring schizofreni är på gång.
Information om remissunderlaget sker i hörsalen den 29 april.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(4)

Protokoll
Allmän information om att det även i år kommer att hållas en tillgänglighetsmarch i
Östersund och Strömsund. Datumet är satt till den 29 maj.
Anna Ebenmark (AE)informerade kort om arbetet med Hållbar Jämställdhet där
brukarråden ska granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Informerade även om den
debattartikel som bland annat Maria Larsson och Anders Knape skrivit om krafttag för
ökad tillgänglighet. Sista informationen var att AE närvarat på Boverkets konferens om
Enkelt avhjälpta hinder.
Därefter var klockan 11 och mötet avslutades.
Nästa möte sker den 26 maj, 2010.
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