
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Rådet för funktionshindersfrågors  2017-10-11 

arbetsutskott  
 

Plats och tid Tallåsenrummet, 13:15 - 16:00 

 

Beslutande: Marie-Louise Hellström (M), ordförande 

 Elin Jonsson, Demensföreningen 

 Jörgen Brink, FUB 

 Ulla Lindberg, Reumatikerföreningen 

   

 

Övriga deltagande Maria West Mutiso, sekreterare 
 

Utses att justera Elin Jonsson   

 

Justeringens plats och tid Receptionen, Kommunhuset, valfri tid   

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 27-30 
 Maria West Mutiso 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Marie-Louise Hellström 

 
Justerande  ...........................................................................  

 Elin Jonsson  
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§ 27 

 

Föregående protokoll 

 

 Funktionshinderrådets arbetsutskott beslutar 

 

1. Elin Jonsson ska informera om nyckeltal på demensboenden nästa råd.  

2. Göra en skrivelse till nästa råd som föreslår nötförbud i Kommunhuset.  

3. Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 

 

Föregående protokoll gås igenom.  

 

Elin framför att hon vill återkomma med information om nyckeltal inom 

demensboenden på nästa råd.  

 

Arbetsutskottet diskuterar allergier och anser att det vore bra att införa nötförbud i 

Kommunhuset.     
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§ 28 

 

Tillgängligheten i Kommunhusets nya entréplan 

 

Funktionshinderrådets arbetsutskott beslutar 

 

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

2. Att göra en tillgänglighetsvandring i Kommunhusets entréplan utifrån 

olika funktionsnedsättningar den 8 november klockan 10:00. Inbjudan ska 

skickas till rådets ledamöter och ersättare.  

 

 

Sammanfattning 

 

Marie-Louise Hellström informerar om brister som hon identifierat i 

Ljusdalssalen, i konsthörnan och soffan framför receptionsdisken. 

 

I Ljusdalssalen intill talarpodiet finns list på golvet som är lätt att snubbla på. 

Rampen till talarpodiet saknar räcken vilket försvårar för personer med nedsatt 

syn och rörelseförmåga. De nya stolarna i Ljusdalssalen har hjul som försvårar för 

personer ned nedsatt rörelseförmåga att sätta sig och ta sig upp.   

 

Sittbänken som är placerad i konsthörnan saknar rygg- och armstöd som gör det 

svårt eller omöjligt att sätta sig och att ta sig upp för personer med nedsatt 

rörelseförmåga.   

 

Framför receptionsdisken finns en stor soffa som dels är låg samt saknar ryggstöd 

som försvårar för personer nedsatt rörelseförmåga.   
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§ 29 

 

Sammanträdesdatum 2018 

 

Funktionshinderrådets arbetsutskott beslutar 

 

1. Att föreslå till rådet följande sammanträdesdatum 2018:  

Au: 24 januari, 21 mars 29 augusti och 24 oktober.  

Råd: 21 februari, 25 april, 26 september och 21 november.    

 

 

Sammanfattning 

 

Arbetsutskottet diskuterar tänkbara sammanträdesdatum.   
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§ 30 

 

Övriga frågor 

 

  

Funktionshinderrådets arbetsutskott beslutar 

 

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen.     

2. Föreslå rådet att bjuda in tjänsteperson att informera om 

parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder.   

 

 

Sammanfattning 

 

Arbetsutskottet undrar hur regler ser ut för parkeringstillstånd för personer med 

rörelsehinder. 

 

Elin Jonsson informerar om demensföreningens medverkan på dagen för hälsa, 

trygghet och säkerhet den 2 oktober. Det fanns goda möjligheter att samtala med 

andra medverkande föreningar. Demensföreningen upplevde besökarantalet lågt. 

Halkskydd delades ut till personer från 65 år och uppåt.  

 

Elin Jonsson informerar att referensgruppen för nytt demensboende i Ljusdal ska 

ha sitt första möte den 7 november. Därefter planeras ytterligare tre träffar.  

 

Jörgen Brink informerar om ett äldreboende i Umeå som är integrerat med 

centralköket och en förskola. Jörgen såg det som mycket lyckat.   

 

Arbetsutskottet diskuterar huruvida kommunens uppsökande funktion hos 

personer över 80 år helt har försvunnit.      


