
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Rådet för funktionshinderfrågor 2014-09-03 

 

 

Plats och tid Tallåsenrummet 13:15 - 15:00  

 

Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande 

 Marie-Louise Hellström (M), vice ordförande 

 Karl-Erik Wigholm, DHR 

 Anita Klaesson, Reumatikerföreningen 

 Eva Guldhagen, HRF 

 Lena Andersson, FMLS 

 Lena Nordberg, RSMH 

 Jörgen Brink, FUB 

 Otto Forsberg, HRF 

 John Bertil Eriksson, RBU 

 Tomas Skogstjärn, RSMH 

 Birgith Persson, Ljusdals Diabetesförening 

 Ulla Lundberg, Parkinsongruppen i Ljusdal 

 

 

Övriga deltagande Kerstin Karell, sekreterare  
 

Utses att justera John Bertil Eriksson   

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal   

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 9-15 
 Kerstin Karell 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Markus Evensson 

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

 John Bertil Eriksson 
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Forum Handikapprådet 

 

Sammanträdesdatum 2014-09-03 

 
Datum för anslags upprättande   
 
Datum för anslags nedtagande   
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 

 

 
Underskrift ………………………………………………………………… 

 Kerstin Karell 
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 Diarienummer 

     

 

§ 9 

 

FN konventionen - hur beaktas den i kommunen? 
 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. RÅFF vill få svar på hur policyn för funktionshinderfrågor och handboken i FN-

konventionen används i praktiken. Frågan skickas vidare till kommunstyrelsen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Det finns inget enkelt svar på hur FN konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning beaktas i Ljusdals kommun. Ur FN konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning har en handbok tagits fram, antagits av 

kommunfullmäktige och spridits i kommunen. Den heter policy för funktionshinderfrågor. 

Det finns enligt chefen för kommunkansliet, Karin Höglund, inga specifika policys framtagna 

för de olika förvaltningarna i kommunen. Det finns inga dokument som visar hur FN 

konventionen används i praktiken.  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-09-15 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 

 

FN konventionen - utbildning för politiker 
 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. RÅFF påpekar för kommunstyrelsen att utbildning i funktionshinderfrågor ska ingå i 

utbildningen för politikerna inför kommande mandatperiod.  

 

 

Sammanfattning 

 

Under sin anställning påbörjade strategen för funktionshinderfrågor, Inger Höij, arbetet med 

att ta fram en utbildning för politiker i funktionshinderfrågor tillsammans med en kollega i 

länet. Eftersom det inte finns någon strateg anställd inom Ljusdals kommun idag är det ingen 

som driver funktionshinderfrågorna inom kommunen. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor (RÅFF) anser att det vore lämpligt att utbilda politikerna i 

funktionshinderfrågor inför den nya mandatperioden. 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-09-15 

Kommunstyrelsen 
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§ 11 

 

Information om Trygghetslarm 
 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

RÅFFs ordförande Markus Evensson (S) informerade om de förutsättningar som gäller vid 

trygghetslarm från omsorgsförvaltningen. 

 

Under sommaren 2014 har trygghetslarm slagits ut på grund av åskväder. Detta har resulterat 

i avvikelserapporter och samtal med Telia Sonera som ansvarar för täckningen i telefonnätet. 

 

Ett trygghetslarm kan och ska inte jämställas med 112. Detta kommer att förtydligas i de 

broschyrer som delas ut vid intresse och installation av trygghetslarm. 

 

Inom tätort vardagar kommer personal till personen som har larmat inom cirka 20-30 minuter, 

men det kan ta upp till två timmar att komma till kund utanför centralorten helgdagar. 

 

De som har hemtjänst får sina larm kontrollerade av hemtjänstpersonal. De som har larm men 

inte har hemtjänst blir uppringd av personal som sköter trygghetslarm för att be dem 

kontrollera dem. 

 

Det pågår en övergång till internatbaserade trygghetslarm. De som köps in till verksamheten 

nu är digitala. 
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§ 12 

 

Tillgänglighet i Ljusdalssalen 
 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Skickar frågan till kommunstyrelsen om när en fullständig tillgänglighetsanpassning för 

funktionsnedsatta kommer att ske i Ljusdalssalen. 

 

 

Sammanfattning 

 

RÅFF anser att Ljusdalssalen är en av de allra viktigaste samlingsplatserna i Ljusdals 

kommun, en central mötesplats, och anser därför att den bör vara helt anpassad för personer 

med olika funktionsnedsättningar. Idag finns hörselslinga men det är enligt RÅFF önskvärt 

med ramp till talarstolen som även ska vara höj- och sänkbar. 

 

I dagsläget finns inga planer på att anpassa Ljusdalssalen.  

När Ljusdalssalen kommer att byggas om, eller anpassas önskar RÅFF vara remissinstans. 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-09-15 

Kommunstyrelsen 
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§ 13 

 

Valinformation för funktionsnedsatta 
 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Protokollet skickas till kommunkansliet för kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

 

På frågan vad det finns för valinformation för funktionsnedsatta svarar chefen för 

kommunkansliet, Karin Höglund, att den information som finns svarar och ansvarar 

Valmyndigheten för. Ljusdals kommun tar inte fram något eget material eller några egna 

hjälpmedel.  

 

RÅFFs ledamot Jörgen Brink hade bett Karin Höglund ta med sina frågor till ett möte i Gävle 

vilket hon gjort. Svaret är att den information som finns kommer från Valmyndigheten och dit 

finns länk från Ljusdals kommuns hemsida. 

 

Som förslag har RÅFF att det borde finnas till exempel förstoringsglas/förstoringsapparater i 

valbåsen för de som har svåra synfel och vill kryssa i valbåset. 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-09-15 

Kommunkansliet
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§ 14 

 

Tillgänglighetsanpassning på Östernäs 
 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

RÅFF har ställt frågan hur det nya badet vid Östernäs är och/eller kommer att anpassas för 

personer med funktionsnedsättning. Det fanns en specifik fråga om det kommer finnas 

möjlighet att rulla ner en rullstol i vattnet, likt vid Norebadet, 

 

Svaret från kommunens utvecklare Rolf Berg är att det inte kommer att byggas någon ramp 

för rullstol vid Kyrksjön utan det är den lagstadgade tillgänglighetsanpassningen som 

kommunen följt. 

 

Det finns två kontrollansvariga som har som uppgift att bevaka att kommunen följer de 

riktlinjer som finns vad gäller tillgänglighetsanpassning. En kommer från 

byggentreprenadsidan och en ser till myndighetskraven. 

 

Den första etappen av badet är klar och ansvariga håller på och ser över eventuella 

kompletteringar utifrån tillgänglighet. 
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§ 15 

 

Övriga frågor 
 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Kontaktpolitiker 

Det finns inte kontaktpolitiker på alla boenden inom stöd och omsorg. Anledningen är att det 

är beslutat att det ska finnas ett naturligt forum för kontaktpolitiker att besöka.  

Naturliga forum är ofta anhörigråd eller verksamhetsträffar. Tanken är att behovet ska finnas 

från boende och anhöriga och inte skapas av verksamheten.  

 

Skulle det vara så att det finns eller kan skapas forum för bostäder eller personliga assistenter 

så tilldelas dessa kontaktpolitiker.  

 

Omsorgsnämndens ordförande Markus Evensson, och vice ordförande Tommy Olsson, är 

kontaktpolitiker för alla och det går bra att kontakta dem. 

  

 

Parkeringar till Slottebacken 

Det finns inte tillräckligt med parkeringsmöjligheter till Slottebacken. Enligt dem som brukar 

åka dit finns det en halv parkeringsplats och den är reserverad. Det finns många 

parkeringsplatser för Familjecentrum men dessa får inte användas. Detta är en fråga som 

tagits upp många gånger med fastighetsägaren Norrsvedja. Problemet med besöksparkering 

på Slottebacken skickas vidare till omsorgsförvaltningen.  

 

 

Avsaknad av ramp till skoaffären 

En person som har rullstol kan inte komma in i skoaffären i Ljusdal. Eftersom det är en privat 

fastighetsägare som inhyser skoaffären kan kommunen inte göra något åt problemet. 

Klagomålet är mottaget. 

 

 

Anhörig med i ett projekt i Härnösand 

John Bertil Erikssons dotter är med i ett forskningsprojekt i Härnösand. Hon har 

funktionsnedsättningen diplegi vilket innebär en nedsatt funktionsförmåga i framförallt benen. 

Projektet innebär att hon får elektroder fastsatta på kroppen vilka stimulerar musklerna genom 

små stötar. Detta har inneburit att dottern går bättre och har blivit starkare. Vinklarna på 

fötterna har också förbättrats. Nu provar hon ut en dräkt som elektroderna ska sitta i vilket 

kommer att underlätta mycket.  
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§ 15 forts 

 

Sociala företag 

Thomas Skogtjärn informerade om det sociala företag han startar tillsammans med några 

kollegor. Det kommer att sysselsätta personer med olika funktionshinder som står långt 

utanför arbetsmarknaden. Företaget; Samverkanspartners i Gävleborg, drivs som ekonomisk 

förening. Thomas kommer att samarbeta med AME och kommunen behöver inte upphandla 

tjänsterna eftersom det är ett socialt företag. 

 

 

Vad händer med RÅFF? 

Det finns en stor oro inom Rådet för funktionshinderfrågor för rådets framtid eftersom det inte 

är någon som driver frågorna sedan handikappkonsulenten Inger Höij slutade under våren 

2014.  

 

Tills vidare är omsorgsnämndens sekreterare även sekreterare i RÅFF men har ingen 

möjlighet att driva frågor för rådet. Det är inte klart vad som händer med RÅFF och KPR 

(Kommunala pensionärsrådet). 

 

 

Öppet hus på RSMH 

Den 11 september kl.11:00-15:00 är det Öppet hus på RSMH.  

 
 


