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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 32 
 
Upprop 
 
Upprop av mötesdeltagarna. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 33 
 
Val av justerare 
 
Anneli Nordh valdes att justera dagens protokoll. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 34 
 
Information kring byggregler 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsinspektör Helena Olofsdotter-Haglund och tillgänglighetsansvarige Roland Nilsson 
från samhällsutvecklingsförvaltningen informerade rådet kring byggregler och bygglov. 
 
Det finns tre nivåer kring bygglov  
1. Detaljplan, inom det området finns detaljerade regler för hur man får bygga och hur det 
skall se ut.  
2. Sammanhållen bebyggelse, det mesta inom det området kräver bygglov. Men inte lika 
detaljstyrt som i detaljplanen. 
3. Utanför sammanhållen bebyggelse, inom detta område är det inte lika reglerat men kan 
kräva bygglov ändå. Men innan du gör något kontrollera med plan och byggavdelningen vad 
som gäller för det område som man har för avsikt att förändra eller uppföra någon byggnad 
på. 
Om det som uppförs kommer att betraktas som ett svartbygge kan dryga böter utkrävas. 
 
När plan och byggavdelningen får in en ansökan om bygglov så gör de alltid en 
förhandsgranskning. De granskar ritningarna utifrån plan och bygglagens regler och den 
tillhörande förordningen när det gäller tillgänglighet. 
Om något behöver justeras så meddelas byggherren. 
Därefter samråd med byggherren, det är alltid den som bygger som har ansvar för att gällande 
lagstiftning på området följs. 
 
År 2011 kom en uppdaterad Plan- och bygglag och där har tillgänglighetsaspekten fått en 
framträdande plats. Tillgänglighet är bland det viktigaste att beakta. 
 
Boverket har fått i uppdrag att se över hur man kan skynda på tillgänglighetsanpassning av 
redan befintliga bostäder och göra byggnader mer tillgängliga genom att installera bl.a. hiss 
och ramp. Tanken är att fastighetsägare skall kunna ansöka om pengar för att göra 
förbättringar i sina fastigheter. 
 
En skyltpolicy kommer att tas fram av Ljusdals kommun och Helena Olofsdotter-Haglund vill 
ha in synpunkter från era föreningar på vad som är viktigt att tänka på vid utformningen av 
skyltar. 
Hon kommer att översända ett vägledningsmaterial som vi i rådet kan titta på men ni är 
välkomna att höra av er direkt till henne med synpunkter. Mail: helena.o.haglund@ljusdal.se 
eller på telefon 183 43.     
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 35 
 
Tillgänglighetsguide information 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Arbetet med att tillskapa en tillgänglighetsguide pågår men IT-avdelningen har ännu inte fått 
tekniken på plats men de arbetar med att lösa de uppkomna problemen. 
  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 36 
 
Parkering vid Slottebackens gruppbostad 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Jörgen Brink FUB har vid tidigare möte påtalat problemet med bristande 
parkeringsmöjligheter vid Slottebackens gruppbostad för besökare och boende.  
Norrsvedja fastighetsbolag arbetar med att ordna parkering.

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 37 
 
Tänkbara kandidater till tillgänglighetspris 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att för år 2013 inte dela ut något tillgänglighetspris. 
 
Sammanfattning 
Rådet för funktionshinderfrågor har inrättat ett tillgänglighetspris som riktar sig till enskilda 
personer, företag, föreningar och organisationer med flera i kommunen som gjort något bra 
för att öka tillgängligheten i vårt samhälle. 
Inga lämpliga kandidater finns för år 2013. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer KS 0487/13 
     
 
§ 38 
 
Skrivelse från DHR angående artikel 8 i FN- konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att be kommunstyrelsen se över möjligheten att 
genomföra en utbildningsinsats för ledande politiker och tjänstemän i funktionshinderfrågor.  
 
Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit från DHR angående artikel 8 i FN- konventionen som handlar om 
att höja kunskapen i hela samhället om situationen för personer med funktionsnedsättning. 
DHR önskar att vi ser över möjligheten att genomföra en utbildningsinsats för ledande 
politiker och tjänstemän. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer KS 0488/13 
     
 
§ 39 
 
Finns riktlinjer kring bruk av mobiltelefon för personal inom omsorgen 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen för att 
efterhöra om det finns några riktlinjer för personal inom Ljusdals kommun när det gäller 
användandet av mobiltelefon under arbetstid. 
 
 Skivelsen skickas också till utbildningsnämnden och omsorgsnämnden för kännedom. 
 
Sammanfattning 
FUB har ställt frågan om det finns några riktlinjer kring hur mobiltelefon får/bör användas av 
personal inom omsorgsnämnden under arbetstid. 
Många personer i den grupp FUB representerar är mycket ljudkänsliga och störs av att 
personal tar emot ljudmeddelanden. 
FUB framför önskemål om att ansvariga chefer gör en översyn av praxis och att eventuella 
regler blir kända ute i verksamheterna. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 40 
 
Järvsö Alpby samråd 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har inga synpunkter på samrådsplanen Järvsö alpby.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 41 
 
Mötesplanering för 2014 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att godkänns förslag till mötesplanering för 2014. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 42 
 
Inbjudan till utbildnings/fortbildningsdag 9 december 2013 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Rådets medlemmar inbjudes till en utbildnings- fortbildningsdag den 9 december. 
Kommunens demenssköterska samt anhörigkonsulent kommer att berätta om sina arbeten.

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 43 
 
Information från läns HSO  
 Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Gävleborgs Län 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 44 
 
Genomgång och granskning av reglemente för rådet 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att varje förening ser över reglementet och 
inkommer med synpunkter på rådets möte den 10 februari 2014. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-11-11 
 Diarienummer 
     
 
§ 45 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen 
 

1. FUB framför synpunkter på innehållet i programmet Kalla fakta som sändes den 10 
november 2013. Programmet berörde omsorgsverksamhet, fördragshållaren hade 
enligt Jörgen Brink en mycket nonchalant inställning till människor med 
funktionsnedsättning vilket Jörgen fann mycket stötande. Vi som råd kommer inte att 
agera men ordföranden tar med sig synpunkterna till omsorgsförvaltningen för vidare 
diskussion. 

 
2. RSMH meddelar att de kommer att starta ett socialt företag. De vänder sig till 

människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten kommer att starta 
någon gång under våren 2014. Iden är att starta brett med många verksamheter för att 
se vilka verksamheter som är intressanta. Man planerar för en butik med café, olika 
typer av städuppdrag, torka och sälja örter, skötsel av rastplatser mm. 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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