
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 

Rådet för funktionshinderfrågor 2017-04-06 
 
Plats och tid Källbacka, Spegelsalen, Ljusdal, 13:00 - 16:00 
 
Beslutande: Marie-Louise Hellström (M), ordförande 
 Per-Gunnar Larsson (S), vice ordförande 

Johann Zahn, DHR 
Jörgen Brink, FUB 

 Birgitta Eriksson, HRF 
 Lena Nordberg, RSMH 
 Lena Andersson, Dyslexiförbundet i Hälsingland 
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 Ulla Lindberg, Reumatikerföreningen 
Ulla Lundberg, Parkinsongruppen 

 
Övriga deltagande Maria West Mutiso, sekreterare. Ej tjänstgörande ersättare: Anita 

Klaesson, Reumatikerföreningen och Desirée Eriksson, DHR.  
  
 

Utses att justera Elin Jonsson  
 
Justeringens plats och tid Receptionen, Förvaltningshuset, valfri tid   
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§ 11 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna 
 

 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll gås igenom. 
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§ 12 
 
Tillgänglighetsdagen 2017 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av informationen.   
2. Arbetsutskottets förslag till föreläsare ska lämnas vidare till tillgänglighetsdagens 

arbetsgrupp.   
 

 
Sammanfattning 
 
Det tidigare beslutade datumet för årets tillgänglighetdag har ändrats med anledningen av att 
tillgänglig lokal inte gick hitta. Nytt datum är därför 30 augusti. Förhoppningsvis kan vi då 
hålla till i Ljusdalssalen på nyinvigda entréplanet i förvaltningshuset. Maria West Mutiso har 
även bokat församlingsgården, om Ljusdalssalen inte skulle vara klar för användning.  
 
Marie-Louise Hellström berättar att anhörigkonsulent Maria Sellberg och betongparkens 
ordförande Ninni Fastén är bokade till tillgänglighetsdagen.   
 
Marie-Louise Hellström berättar om arbetsutskottets förslag om ytterligare föreläsare till 
tillgänglighetsdagen;  
 
Katarina Olinder, att berätta om jakt och tillgänglighet.  
 
Kostchef Maria Persson att berätta om hur de arbetar med anpassning av maten för olika 
alleriger samt övriga specialkoster som vegan, halalslaktat kött med mera.  
 
Kurt Eriksson, 1:e vice ordförande i kyrkofullmäktige i Ljusdal-Ramsjö församling 
mandatperioden 2014-2017. Kurt ska berätta om tillgängligheten inför höstens kyrkoval.  
 
Fastighetschef Anders Berg, att informera om tillgängligheten i ombyggda förvaltningshuset.   
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§ 13 
 
Studiebesök kulturcentrum Slottehubben, Slottegymnasiets aula och 
förvaltningshuset 
 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Göra studiebesök 12 maj.  
 
 
Sammanfattning 
 
Marie-Louise Hellström har varit i kontakt med Erik Nilsson, tf. enhetschef på Slottehubben, 
om att Råff är intresserade av att komma på studiebesök både på Slottehubben och i skolans 
aula. Marie-Louise Hellström återger det Erik Nilsson berättade om föreningsservice på 
kulturcentrum Slottehubben:      
 
Förutom möjligheten att sprida kurser via slottehubben.se kommer Slottehubben under våren 
2017 att börja erbjuda föreningar stöd i marknadsföringsfrågor. Exempel; 
kommunikationsplan, övergripande strategier, rådgivning, markandsföring och stöd i sociala 
medier samt vid behov trycksaksproduktion. Vidare ska besök göras hos föreningar i Ljusdals 
kommun för att kartlägga vilka problem de brottas med och höra vad de anser sig behöva. Det 
finns ett flertal områden och bromsklossar där Slottehubben kan komma att stötta 
föreningslivet. Ett intressant exempel på bra stöd är Föreningarnas löneadministration i 
Ljusdal.      
 
Studiebesöket i förvaltningshuset förläggs samma dag, 12 maj. Maria West Mutiso skickar 
inbjudan till studiebesöket med tider.    
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§ 14 
 
Rådsmötet den 21 september 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Hålla rådsmöte hemma hos Christina Wreiding den 21 september.    
2. Uppdra till Maria West Mutiso att ta reda på exakta restriktioner inför rådsmötet.  

 
 

 
Sammanfattning 
 
Marie West Mutiso har pratat med Christina Wrieding från elöverkänsligas förening. Hon och 
ersättaren Inga-Berit Trogen vill vara med på rådsmöten men kan inte på grund av 
elöverkänsligheten. Christina har föreslagit att rådet kan hålla nästa möte hemma hos henne. 
 
Rådet anser det viktigt att de innan mötet hemma hos Christina Wreiding får reda på exakt 
vilka restriktioner som gäller. Mobiltelefoner, bilar, nycklar och så vidare. Maria West Mutiso 
får i uppdrag att undersöka det.    
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§ 15 
 
FUNK i 4D 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Funktionshinderrådet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
 
Maria West Mutiso informerar om projektet FUNK i 4D som kommer till Gävle, som en av 
åtta städer i Sverige, den 25-26 oktober 2017. Platsen för arrangemanget är Gasklockorna där 
man ska hålla seminarier, föreläsningar och workshops om tillgänglighet och andra 
funktionshinderpolitiska frågor.  På kvällarna visas, enligt projektet, Sveriges mest 
tillgängliga teaterföreställning.     
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§ 16 
 
Rutiner för utdrag ur belastningsregistret för gode män 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Funktionshinderrådet har tagit del av informationen.   
 
Sammanfattning   
 
Fredrik Röjd, ordförande i överförmyndarnämnden, var inbjuden att informera om rutiner för 
utdrag i belastningsregistret för gode män.  
 
För att bli god man ska man ha ordnad och god ekonomi, man får inte vara kriminellt belastad 
och inte heller ha gått i konkurs. Kontroller görs hos kronofogden och i belastningsregistret. 
 
När det gäller att begära utdrag ur belastningsregistret för personal inom omsorgen får 
kommunen som arbetsgivaren inte det. I Hudiksvalls kommun har man tidigare krävt det men 
fick inte fortsätta enligt ett avgörande från JO, justitieombudsmannen.   
 
Fredrik Röjd informerar också om skillnaden mellan förmyndare, god man och förvaltare där 
förvaltare är den mest ingripande i sin huvudmans liv. Enskild person om har förvaltare får 
endast göra två saker utan godkännande från förvaltaren, ingå äktenskap och rösta.  
 
Vidare får rådet information om att förälder kan vara god man för sitt barn, men att 
godmanskapet aldrig ska vara en förlängning av föräldraskapet.  
 
På frågan om det finns en gräns för hur många huvudmän en god man får ha svarar Fredrik 
Röjd att det i Ljusdals kommun inte finns en gräns förutom då man är god man åt 
ensamkommande barn och unga, då är gränsen 15 personer.   
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Diarienummer 

 
§ 17 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Funktionshinderrådet har tagit del av informationen.   
 

 
Sammanfattning 
 
Birgitta Eriksson visar en magnetpenna som fungerar som hjälpmedel vid batteribyte samt ett 
rengöringsverktyg för hörapparater.     
 
Lena Andersson informerar att Dyslexiförbundet i Hälsingland ska ha en dysleximässa den 
20-21 oktober på Högskolan i Gävle. Alla är välkomna.    
 
Jörgen Brink berättar att FUB den 8 april har länsdans i Slottegymnasiets matsal och att 350 
personer kommer att delta. Elever och personal från restaurangprogrammet samt medlemmar i 
FUB ska servera middagen. Jörgen berättar också om ett projekt som FUB har tillsammans 
med Unitis hantverkskooperativ i Ljusdal. Projektets syfte är att förmedla kunskap och 
erfarenheter kring intellektuella funktionsnedsättningar till partnerorganisationer i Bolivia. 
FUB i Ljusdal har samlat in pengar och skickat till en mamma och dotter, där dottern har en 
funktonsnedsättning. Jörgen har fått meddelande att familjen nu kunnat köpa en spis och 
ingredienser för att baka och sälja bröd. Mamman i familjen kallar FUB Ljusdal för sina 
skyddsänglar.        
 
Marie-Louise Hellström informerar om svaret hon fått från Yvonne Oscarsson, 
omsorgsnämndens ordförande, när det gäller indragning av LSS-beslut:  
”När Försäkringskassan omprövar beslut om personlig assistent som de fattar utifrån 
socialförsäkringsbalken (SFB) så får kunden ibland avslag och det beror på att man bedömer 
att kunden blivit friskare och inte längre uppfyller deras kriterier vad gäller grundläggande 
behov vilket krävs för att bli beviljad personlig assistent. Däremot har dessa kunder ändå 
kanske ett tillsynsbehov (som inte är ett grundläggande behov) som då faller på kommunen 
som har det yttersta ansvaret för individen. Det har inneburit att vi under de senaste åren fått 
en utökad kostnad inom Stöd och omsorg och/eller inom Hemtjänsten. I det regeringsuppdrag 
Försäkringskassan nu jobbar med "att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar" innebär 
bland mycket annat att man utifrån en dom från Högsta domstolsförvaltningen inte längre 
bedömer egenvård som ett grundläggande behov. Vi har här i Ljusdal inte märkt av det ännu 
men utifrån samtal med LSS handläggare så kommer vi att märka av det mot årets slut. Vi har 
inte tagit hänsyn till detta i budgetarbetet för 2017 men håller på att utreda vilken betydelse 
detta får. Ett stort arbete eftersom förvaltningen måste gå igenom varje kund.”  


