
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Rådet för funktionshindersfrågors  2018-03-21 

arbetsutskott  
 

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

 

Beslutande: Marie-Louise Hellström (LB), ordförande 

Per-Gunnar Larsson (S) 

 Elin Jonsson, Demensföreningen 

 Jörgen Brink, FUB 

 Ulla Lindberg, Reumatikerföreningen 

   

 

Övriga deltagande Maria West Mutiso, sekreterare 
 

Utses att justera Jörgen Brink   

 

Justeringens plats och tid Receptionen, Kommunhuset, valfri tid   

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 5-6 
 Maria West Mutiso 

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

 
Justerande  ...........................................................................  
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 Diarienummer 

     

§ 5 

 

Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation  

 

 Funktionshinderrådets arbetsutskott beslutar 

 

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

2. Tar med sig informationen om rådets eventuella upphörande till sina 

föreningar för att diskutera möjligheter till ökad delaktighet i frågor som 

rör målgruppen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Marie-Louise Hellström informerar om demokratiberedningens förslag till ny 

politisk organisation samt en skrivelse från kommunchefen om ett antal 

förändringar och kompletteringar till demokratiberedningens förslag. Detta ligger 

som ärende hos kommunfullmäktige den 26 mars 2018. 

 

Den förändring som funktionshinderrådet, och även pensionärsrådet, berörs av är 

att istället för funktionshinderråd och pensionärsråd ska ett remissförfarande 

införas där intresseorganisationer ska utgöra remissinstans vid beredning av 

ärende som särskilt berör grupperna.     

 

Arbetsutskottet diskuterar den konkreta innebörden förslaget, att rådet upphör, 

och vilka möjliga kanaler till delaktighet som då kan komma att skapas. Om 

förslaget antas av fullmäktige anser arbetsutskottet att en arbetsgrupp bör utses 

som ska jobba fram en modell för ökad delaktighet i frågor som rör målgruppen.          

 

Maria West Mutiso informerar att i många kommuner har man ett så kallat lokalt 

HSO kopplat HSO i länet. HSO står för handikappföreningarnas samarbetsorgan. 

HSO Gävleborg är en paraplyorganisation av länets 33 funktionshindersföreningar 

som arbetar för inflytande i funktionshinderfrågor. Lokala HSO-föreningar arbetar 

tillsammans, med stöd från länets HSO, med aktuella funktionshinderfrågor, 

samråd och information gentemot exempelvis kommunen. 

 

 

 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Rådet för funktionshindersfrågors  2018-03-21 

arbetsutskott 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

4 

 

Diarienummer 

     

§ 6 

 

Övriga frågor 

 

Funktionshinderrådets arbetsutskott beslutar 

 

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen.   

2. Maria West Mutiso får i uppdrag att bjuda in rådets ledamöter och 

ersättare till ett utbildningstillfälle den 18 april. 

 

Sammanfattning 

 

Maria West Mutiso har blivit kontaktad med frågor om trygghetsklockan Doro 

Secure. Trygghetsklockan Doro Secure sitter som en armbandsklocka och har 

funktioner som GPS-lokalisering, trygghetsknapp, högtalartelefon samt är 

ansluten till anhörig och/eller larmcentral. Den person som har klockan kan känna 

sig mer fri och tryggare vid exempelvis skogspromenader och andra aktiviteter 

utanför hemmet. Händer något när personen är ute kan den larma med 

trygghetsklockan som kan vara kopplad till anhörig som direkt kommer i kontakt 

med personen och via GPS-funktionen ser var personen befinner sig. 

Trygghetsklockan kan beställas av en förening och kostar 3 650 kr exklusive 

moms samt en abonnemangskostnad om 149 kronor per månad. 

 

Elin Jonsson informerar att Demensföreningen har fått en penninggåva från 

Hälsinglands Sparbank i Järvsö. Föreningen planerar en föreläsning med Yngve 

Gustafson, professor i geriatrik. 

 

Marie-Louise Hellström presenterar en idé att i samband med kommande 

rådsmöte även bjuda in rådets ledamöter och ersättare till ett utbildningstillfälle, 

utbildning på förmiddagen och rådsmöte på eftermiddagen.     

 

 


