
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 
 
 
 
 
 
Plats och tid Sunnanåsrummet,  13:15 – 16.30  
 
Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande 
 Marie-Louise Hellström  (M) 
 Jörgen Brink, FUB 
 Otto Forsberg, HRF 
 John Bertil Eriksson, RBU 
 Ingegerd Styf, Demesföreningen 
 Ulla Lundberg, Parkinsongruppen i Ljusdal 
 Annelie Nordh, Reumatikerföreningen 
 Karl-Erik Wigholm DHR 
 Lena Andersson FMLS 
 Bertil Forselius SRF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Inger Höij, sekreterare  
 Sofia Holm, Överförmyndarenheten Bollnäs 
 Elin Zetterlund, Överförmyndarenheten Bollnäs 
 
Utses att justera  John-Bertil Eriksson, RBU  
 
 
 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal   
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  1-13 
 Inger Höij 
 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Markus Evensson 
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 John-Bertil Eriksson  
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 1 
 
Upprop.  
 
Upprop av mötesdeltagarna 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 2 
 
Val av justerare 
 
John-Bertil Eriksson valdes till att justera dagens protokoll.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 3 
 
Färdtjänstregler 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen 
 
Sammanfattning 
Information kring färdtjänst och färdtjänstregler från handläggare Lena Persson utgår på 
grund av sjukdom. Informationen kommer att ges vid nästa möte den 15 april. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 4 
 
Information från RBU 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
John-Bertil Eriksson informerar om föreningen RBU (rörelsehindrade barn och ungdomar). 
RBU finns som riks, läns och lokalförening. Ljusdal tillhör norra Hälsingland där Hudiksvall, 
Nordanstig och Ljusdal ingår. Ca 60-70 personer är medlemmar idag. 
RBU bildades 1955. Föreningen arbetar med att förändra attityder i samhället genom 
upplysning och information, de arbetar för medlemmarnas bästa samt att ge stöd till föräldrar 
och syskon. Föreningarna på de olika nivåerna genomför olika typer av aktiviteter som 
exempelvis lägerverksamhet, konferenser och resor. Inom RBU finns många diagnoser 
representerade, bl.a. muskelsjukdomar, ryggmärgsbråck, CP-skador, kortväxthet, ADHD, 
nervskador mfl. 
RBU har en egen tidning som heter Rörelse och utkommer 6 ggr/år. På RBU:s hemsida kan ni 
läsa mer om föreningens verksamhet. www.rbu.se 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 5 
 
Information 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

1. Ordföranden informerar om vårt arbete med att uppdatera tillgänglighetsguiden. 
Guiden kommer i den nya versionen att bli mer informativ. Vi använder oss av Gävle 
kommuns upplägg för guiden. Tanken är att frågeformuläret skall besvaras digitalt av 
företag och näringsidkare. Presentationsbrev och frågeformulär delades ut under 
mötet. Kom gärna med synpunkter om ni ser att något behöver ändras eller läggas till.   

 
2. Ordföranden informerar kring ombyggnaden av korttidshemmet på Mårtensgatan.   

 
3. Sekreteraren informerar om budget för 2013. Årets budget är 417 100 kronor. 

Det är en uppräkning med 9 000 kronor från föregående år. 
 

4. Sekreteraren redovisar tidigare uppdrag.  
 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 6 
 
Val av ny ledamot till AU efter Tommy Olsson 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att välja Jörgen Brink FUB till ny ordinarie 
representant i arbetsutskottet efter Tommy Olsson. Till ersättare valdes Otto Forsberg HRF, 
Ljusdals avdelning av Hörselskadades riksförbund. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 7 
 
Nominering till tillgänglighetspris för 2013 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att mötesdeltagarna inkommer med lämpliga 
kandidater till årets tillgänglighetspris. 
 
Sammanfattning 
Ljusdals kommun brukar årligen dela ut ett tillgänglighetspris till en näringsidkare eller till 
enskilda personer, företag, föreningar och organisationer med flera i kommunen som gjort 
något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle. 

Priset för år 2011 tilldelades Kakfén Konditori och Bageri i Färila. 
2012 delades inte priset ut eftersom vi inte kunde hitta någon värdig vinnare. 
 
Mötesdeltagarna uppmanades att inkomma med förslag på lämpliga kandidater till 
kommunens tillgänglighetspris. Vid sammanträdet den 11 november bör vi fastställa en 
värdig vinnare för 2013 om vi kunnat hitta någon sådan.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 8 
 
P-tillstånd 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet beslutade att sekreteraren omarbetar tidigare meddelandeblad och visar förslaget på 
nästa råd. Sekreteraren kontaktar också gata/parkchef för att efterhöra om det är möjligt att 
göra ett tillägg till befintliga skyltar i kommunen. 
 
Sammanfattning 
På förekommen anledning diskuterade rådet kring problemet med att icke behöriga bilister 
parkerar på parkeringsplatser för funktionsnedsatta. Rådet har tidigare tillskapat ett 
meddelandeblad i gult. Tanken var att den skulle användas av de med parkeringstillstånd för 
att sätta på bilar som felaktigt parkerat på en parkering som kräver parkeringstillstånd.  
 
Sekreteraren visade också exempel från andra kommuner där de gjort ett tillägg till P-skylten 
med rullstolssymbol. Texten lyder ”Lathet är inget funktionshinder”.  
 
Rådet beslutade att sekreteraren omarbetar det gula meddelandebladet och visar på nästa råd. 
Sekreteraren kontaktar också gata/parkchef för att efterhöra om det är möjligt att göra ett 
tillägg till befintliga skyltar. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 9 
 
Fastställande av möteskalendern 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att möteskalendern för 2013 fastställs utifrån det 
ursprungliga förslaget. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 10 
 
Rådets Temadag 2013 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att mötesdeltagarna inkommer med synpunkter och 
förslag på hur vi skall utforma 2013 års temadag. 
 
Sammanfattning 
Fjolårets temadag hade ett bra och intressant innehåll men tyvärr med få deltagare. För att nå 
ut till en bredare publik bör vi kanske tänka nya tankar. Ev. förlägga verksamhet ute på gator 
o torg. Vilken information och budskap vill vi förmedla? För att kunna tillskapa en så bra 
temadag som möjligt får vi alla hjälpas åt att komma med idéer. 
Vid nästa möte den 15 april vill vi ha era synpunkter och förslag. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 11 
 
Förslag från RBU att bjuda in Arbetsförmedlingen. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att till nästa möte bjuda in en representant från 
arbetsförmedlingen. Rådet vill gärna ha information om vilket stöd och hjälp 
arbetsförmedlingen kan erbjuda personer med funktionsnedsättning. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 12 
 
Information från Överförmyndaren  
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Sofia Holm handläggare på överförmyndarenheten Ljusdal, Bollnäs och Ovanåker 
informerade om vilka regler som gäller för god man och förvaltare. Informationsmaterial 
kring regler och uppdraget delades ut vid mötet. Rådsmedlemmarna hade också möjlighet att 
ställa frågor. Budskapet från Sofia var att om ni ser att det inte fungerar för de som har god 
man/förvaltare så kontaktar ni henne som kan titta närmare på fallet.  
Sofia Holm är stationerad i Bollnäs och kan nås via kommunens växel. Tel: vx.0278/ 25 000

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 13 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Broschyr om hot och våld i nära relationer 
1. Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att sekreteraren får i uppdrag att anpassa  
broschyren om hot och våld så att den blir tillgänglig även för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Sammanfattning 
 I kommunen finns en broschyr om hot och våld i nära relationer. Frågan har uppkommit om 
vi bör anpassa den till personer med funktionsnedsättning?  Ex lättläst, större stil och 
punktskrift.  
Om vi skall följa konventionens intentioner så skall all information anpassas så att alla 
människor kan ta del av den. Sekreteraren får i uppdrag att anpassa broschyren. 
 
 
Verksamhetsmål för rådet för funktionshinderfrågor 
2. Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att till nästa möte den 15 april inkomma med 
synpunkter på 2013 års verksamhetsmål. 
 
Sammanfattning 
 En del av verksamhetsmålen för 2012 är uppfyllda. Nu behöver vi formulera verksamhetsmål 
för 2013. Ordföranden uppmanar alla rådsmedlemmar att se över verksamhetsmålen och 
komma med synpunkter. 
Vid nästa möte den 15 april fastställs målen för 2013. Ni kan läsa om 2012 års 
verksamhetsmål på vår egen hemsida.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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