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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-05-11 
      
 
§ 12 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av tidigare protokoll.  
 
 
Sammanfattning 
 
 Förra AU och förra rådets protokoll gås igenom.  
 
Tre frågor kommer upp för AUs protokoll: 
 
När det gäller föreningarnas möjlighet att boka kommunens lokaler har det inte hunnits kollas 
upp.  
 
Helena Brink ska ta upp frågan om möjligheten att berörda föreningar får gå med på stöd- och 
omsorgs föreläsningar. 
 
Varför är inte reumatikerföreningen med i AU? Då de är största föreningen har de alltid haft 
en given plats i AU. Helena Brink informerar om att det i reglementet endast står att man ska 
välja till AU, inte vilka föreningar som ska vara med och i år blev inte reumatikerföreningen 
vald. 
 
 
§ 13 
 
Hörslinga på Solgården 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Helena Brink informerar om att det finns en hörslinga i gula rummet på 
Solgården. Hörslingan är nyligen installerad. 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-05-11 
      
 
§ 14 
 
Omsorgsnämndens budget 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 
 
  
§ 15 
 
Remisser på bygglovsansökningar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. AU ska se över en modell för att svara på yttranden vid nästa AU den 2/6. 
 
 
Sammanfattning  
 
AU har föreslagit rådet att besluta om att ordföranden i rådet och sekreteraren i rådet skriver 
yttranden/skrivelser för rådet. Rådet vill dock vara mer delaktiga i skrivande av yttranden och 
det beslutas att AU ska se på en bättre modell. Förslag läggs på att en liten grupp, t.ex. AU 
går igenom och svarar på yttranden och att de vid behov kallar de in andra rådsmedlemmar 
som är särskilt berörda av frågan. 

 
Besöket av Roland Nilsson, tekniker och tillgänglighetsansvarig på 
samhällsutvecklingsförvaltningen är inställt. 
 
Svar från Richard Brännström, VD AB Ljusdalshem läses upp. Trygghetsboendet är inte ett 
trygghetsboende utan lägenheterna ska erbjudas ”piggare” 70 åringar.  
 
Yttrande om handikapparkering vid Bergshotellet i Järvsö läses upp. Då det kommer att vara 
cirka 80 meter från entrén kommer ramp med viloplan byggas.  
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-05-11 
 
  
§ 16 
 
Utbildningsdagen 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet 
 
 
Sammanfattning 
 
Programmet för utbildningsdagen är klart och inbjudan kommer att skickas hem till alla 
medlemmar i rådet.   
 
För utbildningsdagen utgår ingen arvodesersättning.  
 
  
§ 17 
 
Tillgänglighetsdagen 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Tillgänglighetsdagen blir den 15/9 i Ljusdalssalen med föreläsare.  
 

 
Sammanfattning 
 
AU har föreslagit att rådet ska besluta att tillgänglighetsdagen blir den 15/9 i Ljusdalssalen 
med föreläsare. Rådets föreningar presenterar sig själva på innetorget.  
 
Ljusdalsalen och innetorget på Förvaltningshuset är bokat. Ordförande Helena Brink vill ha 
någon känd talare till dagen. Det ska annonseras om tillgänglighetsdagen i tidningen och 
kommunfullmäktiges ledamöter ska bjudas in. 
 
Förslag läggs på att rådets medlemmar funderar kring någon bra föreläsare och kontaktar 
Jessica Lövdahl om man kommer på någon föreläsare. Förslag som kommer upp på mötet är  
Lena-Maria Klingvall. 
 
Föreningarna ska fundera på om de vill representera sig själva på innetorget i 
Förvaltningshuset den 15/9.  
 
Föreningarna kan föreslå pristagare till tillgänglighetspriset fram till nästa möte den 18/8. 
Föreslagna pristagare hittills är Euro sko, Dahlia och hembygdsgården i Färila.  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-05-11 
      
 
§ 18 
 
Reglementet 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet 
 
 
Sammanfattning 
 
De ändringar som beslutades om vid förra rådet är gjorda och reglementet har skickats till KS 
för antagande. 
   
 
§ 19 
 
Mål för Ljus 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Rådets medlemmar och dess föreningar ska jobba med att komma på mål för Ljus.  
 
Sammanfattning 
 
AU har lagt på förslag att rådet beslutar att man arbetar med mål till Ljusen vid möte den 
11/5.  
 
Målen för Ljusdals kommuns lokala utvecklingsplan 2015-2020 (Ljus) bygger på kommunens 
övergripande vision. Det finns inga fastslagna specifika råd för tillgänglighet. Ljusen har 
diskuterats i AU som beslutat att skicka ut Ljusen till alla föreningar för att se om de har 
några mål de vill ha med. Förslag läggs på att skriva ner de bra sakerna i föreningarn som 
mål. Helena har en önskan att ta upp de mål som inkommit i samband med budgetmöte i juni. 
Hinns det inte med får det tas till hösten.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-05-11 
   
 
§ 20 
 
Ljusdalssalen 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet 
 
 
Sammanfattning 
 
En höj- och sänkbar talarstol samt en extra talarstol är installerade i Ljusdalssalen. Det är 
oklart om det blir en portabel eller fast ramp. Tidigare protokoll med beslut om fast ramp har 
lämnats till kommunchef Claes Rydberg. 
 
  
§ 21 
 
Policyn för funktionshinderfrågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. En arbetsgrupp bestående av AUs medlemmar tillsätts för att revidera policyn för 
funktionshinderfrågor och skriva ett handlingsprogram.  

 
2. Handlingsprogrammet ska ut på remiss. 

 
 
Sammanfattning 
 
En enkät på hur mycket policyn används har skickats till förvaltningarna och ett svar har 
inkommit från utbildningsförvaltningen. Känslan är att policyn inte används i förvaltningarna.  
 
AU har gått igenom policyn samt Handlingsprogram i handikappfrågor för Ljusdals kommun 
från 2004 och de ska nu skrivas ihop. Policyn ska agera som handbok och 
handlingsprogrammet ska vara ett redskap på hur man gör.  
 
När handlingsprogrammet är omskrivet och klart ska det skickas ut på remiss. Remissvaren 
ska vara inne senast 19/10.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-05-11 
   
 
§ 22 
 
Nytt i föreningarna 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Reumatikerföreningen: 
Har cirka 250 medlemmar. Ordförande är Anneli Nord 
 
Aktiviteter: Sittgymnastik, stick café, bad. Har en resa på gång till franska rivieran. Planerar 
för en spadag.  
 
Ljusdals diabetesförening: 
Har över 100 medlemmar. Har möte varje månad. 
 
Aktiviteter: Planerar en dagsresa, grillfest, filmvisning, möte varje månad. 
 
RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar: 
Är en liten förening som tillhör Norra Hälsingland. Har möte varannan månad 
 
Aktiviteter: Bad varje månad på Hudiksvalls sjukhus, samarbete med Bollnäs skytteförening, 
Har haft resor till Åre, Finlandsresa, resor till Sundsvall. Har årligen läger.  
 
Parkinsongruppen i Ljusdal: 
Är en länsförening med grupp i Ljusdal med cirka 30 medlemmar med anhöriga. 
Parkinsongruppen har möte en gång i månaden. 
 
Arbetar med: Ger information till anhöriga och talar mycket om mediciner. Gruppen har en 
reumatolog i Gävle samt en parkisonsköterska. Kristina Ytterstedt-Berggren sitter även med i 
länsföreningen och informerar lokala parkinsongruppen om nyheter. 
 
Ett problem är att inte personal på servicehusen kan tillräckligt om sjukdomen och att gruppen 
är för liten för att kunna kräva en egen avdelning. Helena Brink anser att okunnig personal är 
en utbildningsfråga som hon ska ta med sig till omsorgsnämnden. I omsorgsnämnden håller 
de på att se över utbildningar för personalen.  
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-05-11 
 
 
 
Demensföreningen: 
Har 103 medlemmar och de flesta är anhöriga.  
 
Arbetar med: Demensföreningen arbetar med att kräva egna avdelningar på servicehusen, att 
det är en rättighet att bli utredd och att man inte ska hamna på demensavdelning utan 
utredning.  
 
Aktiviteter: Anhörigkontakter, ska ha en föreläsning om hjärnan, bevakar 
omvårdnadsutvecklingen.  
 
FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna: 
Har 110-120 medlemmar. Styrelsemöte en gång i månaden på UNITIS. 
 
Aktiviteter: Anordnar grillfest en gång om året för medlemmar och dess personal. Länsdans i 
samarbete med restaurangskolan.   
 
Arbetar med: Trivselskapande arbete med punktinsatser, t.ex. har FUB investerat i 
planteringar på särskilda boenden där medlemmar bor. FUB och UNITIS har haft ett projekt i 
Bolivia sedan 2006 som nu avslutats.  
 
FUB har haft problem med att få personal på boenden att följa med men samarbetet har blivit 
bättre det sista halvåret. Inbjudan skickas numera till enhetscheferna istället för direkt till 
boendet.  
 
DHR, Ljusdals lokalavdelning av Förbundet för ett samhälle utan funktionshinder: 
Har cirka 100 medlemmar. DHR har möte varje vecka. 
 
Aktiviteter: Heldagsmöte varje fredag där man första timmen berättar vad som hänt i veckan. 
Sedan är det styrketräning med kroppen som redskap. Efter det fika och sedan kommer någon 
inbjuden person. Har mycket traditionella fester, bland annat är de i Norrby hembygdsgård en 
gång om året och har lunch. De här även grillfest en gång om året.  
 
Arbetar med: Intressepolitiska frågor som hemtjänst.  
 
HRF, Ljusdals avdelning av Hörselskadades riksförbund: 
Har cirka 100 medlemmar med möte en gång i månaden. 
 
Aktiviteter: Batteriförsäljning en gång i månaden vid möte. Anordnar en resa varje år. Har 
julbord. 
 
Arbetar med: Har haft en kampanj där man lämnat ut information till alla vårdcentraler om 
förbundet och vad de arbetar med. Förhoppningen är att få fler medlemmar. Åker ut till 
medlemmar och servar hörapparater.  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-05-11 
 
 
 
Dyslexiförbundet FMLS i Ljusdal: 
Har cirka 30 medlemmar 
 
Det är endast lokalföreningen i Ljusdal som är aktiv i Hälsingland. Just nu är det två arbetar 
på föreningen. Dyslexiförbundet har problem med att få medlemmar då de flesta hoppar av 
när deras barn går ut skolan.  
 
Aktiviteter: Loppis 
 
RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa: 
Har cirka 30 medlemmar 
 
Aktiviteter: Föreningen har en lokal på Torgatan 5 som är öppen varje dag mån-tors 9-16 och 
fredag 9-14 dit alla är välkomna. De ordnar lunch vid speciella tillfällen som påsk och andra 
högtider. De har en stor fest två gånger om året för alla som fyllt år samt lotterier och 
studiecirklar. Föreningen samarbetar med Svenska kyrkan med gemensam utflykt, i fjol var 
de på trädgårdscaféet på Stenegård. Alla länets lokalavdelningar brukar ha gemensam träff i 
Harsa en gång om år vilket är en tradition sedan 90-talet. 
 
  
§ 23 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet.  
 

2. Nästa möte den 18/8 ska vara i Järvsö.  
 
 
Sammanfattning 
 
Johan Zahn utses att åka på Forskare möter Praktiker.   
 
Helena Brink informerar om en föreläsning av Mats Torsson. Han ska föreläsa om 
äldreomsorgens framtid. Föreläsningen är öppen för allmänheten.  
 
Helena Brink informerar om att omsorgsnämnden kommer att starta arbetsgrupper i höst som 
ska arbeta med frågan hur vi ska ha det när vi blir äldre.  
 
Helena Brink frågar om nästa möte den 18/8 ska läggas på annan ort. När rådet var i Ramsjö 
och Los bjöds byborna in på öppet möte. Förslag läggs på studiebesök på Bergshotellet samt 
möte på Järvzoo. Till mötet ska allmänheten iså fall bjudas in. Bussar kan hyras från 
bilpoolen.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-05-11 
 
 
 
2007 hade rådet mål för vad de skulle jobba för och en fråga ställs om det kan vara något att 
arbeta med för nästa år. Frågan om mål kommer att tas upp vid nästa råd.  
 
Reumatikerförbundet säger nej till att bjuda på fika då de ger så mycket till kommunen ändå. 
Helena Brink bestämmer att kommunen får bjuda på fika vid rådets möten.  
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