
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Rådet för funktionshindersfrågors  2018-01-24 

arbetsutskott  
 

Plats och tid Tallåsenrummet, 13:15 - 16:00 

 

Beslutande: Marie-Louise Hellström (-), ordförande 

Per-Gunnar Larsson (S) 

 Elin Jonsson, Demensföreningen 

 Jörgen Brink, FUB 

 Ulla Lindberg, Reumatikerföreningen 

   

 

Övriga deltagande Maria West Mutiso, sekreterare 
 

Utses att justera Ulla Lindberg   

 

Justeringens plats och tid Receptionen, Kommunhuset, valfri tid   

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 1-4 
 Maria West Mutiso 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Marie-Louise Hellström 

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

 Ulla Lindberg  
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§ 1 

 

Nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken 

 

 Funktionshinderrådets arbetsutskott beslutar 

 

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

 

 

Sammanfattning 

 

Maria West Mutiso informerar om det nya nationella målet och nya inriktningen 

för genomförandet av funktionshinderspolitiken som beslutades av riksdagen den 

30 november 2017.   

 

Nytt nationellt mål: Med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning som utgångspunkt uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med 

mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 

barnrättsperspektivet beaktas.  

 

Ny inriktning på genomförandet av funktionshinderspolitiken: 

Principen om universell utformning. 

Befintliga brister i tillgängligheten. 

Individuella stöd och lösningar för individens självständighet. 

Att förebygga och motverka diskriminering.  
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§ 2 

 

Arbetsgrupp 2018 

 

Funktionshinderrådets arbetsutskott beslutar 

 

1. Arbetsutskottet föreslår till rådet att alla ordinarie ledamöter i rådet för 

funktionshinderfrågor bildar arbetsgrupp för 2018.   

 

Sammanfattning 

 

Den årliga tillgänglighetsdagen planeras och organiseras av en arbetsgrupp. 

Arbetsutskottet diskuterar tänkbara sammansättningar.    
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§ 3 

 

Nytt datum för rådet i februari 

 

Funktionshinderrådets arbetsutskott beslutar 

 

1. Nytt datum blir 14 februari.    

 

 

Sammanfattning 

 

Förfrågan om att byta datum för rådets sammanträde i februari har inkommit och 

man kommer fram till att 14 februari är nytt mötesdatum.     
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§ 4 

 

Övriga frågor 

 

Funktionshinderrådets arbetsutskott beslutar 

 

1. Ta upp frågan om hyacinter i matvaruaffärer på nästa rådsmöte.      

2. Ta upp frågan om tillgängliga partiprogram på nästa rådsmöte.  

3. Birgitta Eriksson föreslås som ersättare i arbetsutskottet. 

4. Bjuda in ansvarig för parkeringstillstånd att informera om regler och 

kriterier för ansökan och beviljande. 

5. Arbetsutskottet beslutar att parentation ska hållas på rådsmöte när ledamot 

eller ersättare har avlidit.  

6. På nästa rådsmöte ta upp förslaget att funktionsnedsättningsföreningar bör 

bjudas in till omsorgsnämndens sammanträden för information om deras 

verksamheter.  

7. Marie-Louise Hellström får i uppdrag att kontakta Karl-Erik Wigholm, 

DHR, för förtydligande av hans skrivelse.   

8. Arbetsutskottet har tagit del av informationen.     

  

   

Sammanfattning 

 

Matvaruaffärer utan hyacinter: Rådet har kontaktats att inför kommande advent 

och jul driva frågan att mataffärer ska ta bort hyacinter ur sitt sortiment. Detta för 

att personer med allergi ska kunna handla utan att få besvär. Arbetsutskottet 

diskuterar ärendet.   

 

Tillgängligt parti/idéprogram: Frågan har väckts om rådet eventuellt ska 

aktualisera vikten av att politiska partier har tillgängliga partiprogram inför 

höstens val. Partiprogrammen bör finnas i lättläst format, lyssningsbart, på 

teckenspråk och för Daisyspelare.  

 

Fyllandsval av ersättare i arbetsutskottet: Arbetsutskottet saknar en ersättare och 

mötet diskuterar tänkbara kandidater.  

 

Intresse finns hos rådet för information om regler och kriterier för att beviljas 

parkeringstillstånd.  
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Marie-Louise Hellström ställer frågan om rådet ska hålla parentation när ledamot 

eller ersättare har avlidit.    

 

Jörgen Brink har förslag att funktionsnedsättningsföreningar bör bjudas in till 

omsorgsnämndens sammanträden att informera om sina verksamheter. Jörgen 

berättar att för ett antal år sedan hade nämnden den rutinen och att föreningarna 

fann det givande.       

 

Marie-Louise Hellström informerar att hon fått en skrivelse från Karl-Erik 

Wigholm från DHR. DHR föreslår rådet att undersöka möjligheten att tillsätta en 

arbetsgrupp i bred samverkan med kommunstyrelsen, förvaltningar, bolag och 

rådet för funktionshinderfrågor.  

 

Marie-Louise Hellström informerar att kommunstyrelsens förslag att 

kommunfullmäktige 2018-01-29 beslutar: 1) Kommunstyrelsen får i uppdrag att 

ta fram ett tillgänglighetsprogram och 2) kommunstyrelsen får i uppdrag att 

genomföra utbildningsinsats för förtroendevalda och tjänstemän om vinsterna med 

tillgänglighetsarbete (Dnr 00489/2017). Marie-Louise läser upp den förslagslista 

för tillgänglighetsarbete 2018 som hon lämnade till kommunstyrelsen den 15 

november 2017. Förslagen var: Färdigställande av ett tillgänglighetsprogram och 

handlingsplan, implementering av ett förvaltningsövergripande nätverk för 

tillgänglighetsarbete, utbildningssatsning om tillgänglighetsfrågor, medverkan i 

”Hållbar turismutveckling i Ljusdals kommun”, utökad tjänst till 100 procent för 

kommunens strateg i funktionshinderfrågor.   

  

Elin Jonsson informerar att referensgruppen för nytt äldreboende i Ljusdal har 

träffats fyra gånger och kommit fram till ett fiktivt boende i markplansmodell. 

Hur ett eventuellt boende slutgiltigt kommer att formas är inte beslutat. 

Referensgruppens arbete är slutfört.  

 

 

 


