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 Diarienummer 

     
 
§ 15 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna 
 

 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll gås igenom. 
 
Ordförande rapporterar utifrån föregående protokoll;  
Parkeringsfrågorna kommer att fortsätta att följas upp av Marie-Louise när det gäller 
parkeringsplats vid den tillfälliga entrén till förvaltningshuset samt parkeringsplatserna vid 
Slottebacken/Familjecentralen. 
 
När det gäller referensgruppen för hemtjänst och studiebesök till Skönsmons 
hemtjänstverksamhet så är det endast tjänstemän som åker denna gång. 
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§ 16 
 
Information från kommunpolisen 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av informationen 
 

 
Sammanfattning 
 
Kommunpolis Rolf Ångström informerar om svenska polisens organisation efter 
omorganisationen 1 januari 2015, kommunpolisens roll, trygghetsundersökningen, 
medborgardialoger och medborgarlöften. 
 
Dokumentationen från presentationen bifogas protokollet. 
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§ 17 
 
Rapport från arbetsgruppen "Hälsa, säkerhet och trygghet” 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av informationen. 
 

 
Sammanfattning 
 
Information och inbjudan inför dagen för Hälsa, Säkerhet och Trygghet den 27 september på 
församlingsgården i Ljusdal gicks igenom. 
För bokning av bord och andra frågor kontaktas Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare, 
omsorgsförvaltningen. 
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§ 18 
 
Rådets mål- och handlingsplan 2016-2018 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådets handlingsplan 2016-2018 revideras med de aktiviteter som genomförts. 
2. Målet att rådet ska ha en egen facebook-grupp tas bort. 

 
 
Sammanfattning 
 
Rådets handlingsplan för 2016-2018 gås igenom. Handlingsplanen bör revideras med de 
aktiviteter som genomförts som skrivelsen till integrationsverksamheten.  
 
Målet att rådet ska ha en egen facebook-grupp tas bort. Kommunens redan befintliga 
informationskanaler ska istället användas. 
 
Ett arbete med ett nytt bostadspolitiskt program för Ljusdal kommun ska startas upp. Där bör 
rådet finnas med som remissinstans och förslagsställare. 
 
Önskemål om någon form av sittplatser framför tingshuset framfördes. 
 
När det gäller planeringen av byggandet av kulturcentrum så kommer Anders Berg till rådet 
idag och berättar om planerna för ombyggnationerna vid Slottegymnasiet.  
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§ 19 
 
Rapport återuppbyggnad förvaltningshuset samt Slottegymnasiets aula 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådets har tagit del av informationen. 
2. Fastighetschefen bjuds in att närvara på rådets samtliga sammanträden. 

 
Sammanfattning 
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om planerna för återuppbyggnaden av 
förvaltningshusets innetorg och verksamheterna på plan 1. 
 
Det mesta börjar komma på plats. Bibliotekets entré blir nu placerad närmare innanför 
förvaltningshusets huvudentré. Det blir större och bättre kök/cafeteria/servering där det även 
kommer att finnas tillgång till uteservering.  
 
Placeringen och utformning av toaletterna har setts över och förbättrats. Utrymmet i direkt 
anslutning till toaletterna har breddats och RWC är fullt utrustad med lyft, vilket är utrustning 
utöver boverkets byggregeler. 
 
När det gäller akustiken i Ljusdalssalen så har en specialist anlitats. Vid samtliga receptions-
/informations-/kunddiskar kommer det att bli hörselkuddar istället för hörselslingor för att 
undvika överhörning och rundgång. Både Ljusdalssalen och Tallåsenrummet får 
hörselslingor. 
 
Fastighetschef Anders Berg informerar även om planerna för byggandet av ett kulturcentrum 
på Slottegymnasiet. 
 
För Slottegymnasiets aula är upphandling av utrustning projekterat 2011. Ett projektmöte 
kommer att ske inom 14 dagar.   
 
Tillgängligheten till loger och scen är löst. Det kommer att vara en hiss upp till scenen och det 
finns en ramp från källarvåningen.  
 
Ett antal platser för rullstolsburen publik kommer att finnas – man når dock ej scenen från 
åhörarhåll. 
 
Det kommer att vara en entré för alla till aulan. 
 
Anders bjuds in till rådets arbetsutskott den 18 oktober samt rådets sammanträde den 15 
november. Fortsättningsvis bjuds Anders in att närvara vid rådets samtliga ordinarie 
sammanträden, 4 gånger per år. 
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§ 20 
 
Design för alla - skrivelse 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Föreslå att gemensam skrivelse upprättas med Pensionärsrådet. 
 

 
Sammanfattning 
 
Ordförande presenterar det förslag på skrivelse, som bifogats med kallelsen till dagens 
sammanträde, gällande att kommunen ska arbeta med konceptet Design-för-alla. 
 
Rådet anser att skrivelsen är bra och att en förfrågan ska göras till Pensionärsrådet om en 
gemensam skrivelse i ärendet. 
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§ 21 
 
Ekonomi 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av informationen 
 

 
Sammanfattning 
 
Rådet har beslutat att rådets budgetutfall ska tas upp vid varje ordinarie sammanträde. 
Rådet har i budget för året 24 000 kr till förfogande för aktiviteter. En del av kostnaderna för 
dagen för Hälsa, Säkerhet och Trygghet kommer att belasta kontot men det kommer att finnas 
pengar kvar till andra aktiviteter.   
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§ 22 
 
Tillgänglighetsdag 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet beslutar på kommande sammanträde om en särskild Tillgänglighetsdag ska 
arrangeras detta år. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande tar upp fråga om rådet ska anordna en dag enbart för tillgänglighetsfrågor. Rådets 
medlemmar ska fundera till nästa möte om man vill genomföra detta i år. Församlingsgården 
föreslås som lokal. Hyra för församlingsgården i Ljusdal är 2 000 kr. Sekreteraren ska ta reda 
på när församlingsgården finns ledig för att hyra. Information om dagen skulle kunna skickas 
ut i början av november. 
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§ 23 
 
Tillgänglighetspris 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådets ledamöter kommer med förslag till nomineringar till Tillgänglighetspriset till 
nästa sammanträde. 

 
 
Sammanfattning 
 
Funktionshinderrådet delar årligen ut ett Tillgänglighetspris. Det behövs förslag på kandidater 
som rådet kan utse en pristagare utifrån. Samtliga ledamöter funderar på lämpliga kandidater 
att nominera till nästa sammanträde. 
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§ 24 
 
Inköp av böcker 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet beslutar att 15 exemplar av boken Ett samhälle för alla ska beställas. 
 

 
Sammanfattning 
 
Ordförande tar upp fråga om rådet ska beställa ett exemplar av boken; Ett samhälle för alla, 
till alla föreningar med representanter i funktionshinderrådet. 
 
För att alla föreningar ska få ett eget exemplar av boken behöver 15 stycken beställas. 15 
stycken böcker kostar cirka 10 900 kr. 
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§ 25 
 
Information från föreningarna 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av informationen. 
 

 
Sammanfattning 
 
De ledamöter som har något nytt att rapportera om från sina respektive föreningar får 
möjlighet att informera övriga. Ordförande önskar veta hur många medlemmar respektive 
lokalförening i Ljusdal har. Några av de närvarande föreningarna kunde lämna uppgift om 
antal medlemmar under mötet enligt nedan; 
 
FUB Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 130 medlemmar 
120 personer inklusive assistenter, habiliteringspersonal och anhöriga har bjudits på grillfest 
på hantverkargården. 
 
RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 
Har fått ett mycket bra samarbete med anhörigstöd. Jessica Pålsson, anhörigkonsulent, 
närvarar vid RSMH:s bingokvällar och cafékvällar. 
 
Reumatikerföreningen, 243 medlemmar 
Höstens aktiviteter har kommit igång med bland annat årsmöte och medlemsmöten. På det 
första medlemsmötet för hösten kom fler deltagare än vanligt. Föreningen ska besöka 
Arbetarköket i Hybo och sedan ha en gemensam lunch på Hembygdsgården. Kommande 
aktiviteter är besök hos butikerna Baboo samt Johanna.  
  
Dyslexiförbundet Hälsingland, 30 medlemmar i Ljusdal (79 medlemmar totalt i Hälsingland) 
Det är endast Lena som jobbar i föreningen och får då agera både ordförande, sekreterare och 
kassör. Länsorganisationen ordnar bussresa till stora dyslexidagen i Solna. Prins Carl Philip är 
numera även beskyddare av dyslexiföreningen. 
 
Demensföreningen, 90 medlemmar 
Demenssjuksköterska Anna-Lena Blixth och anhörigkonsulent Jessica Pålsson finns med vid 
föreningens studiecirklar. Samarbetet och utbytet med dem betyder så mycket och ger så 
mycket trygghet. Det är även en trygghet för anhöriga att få möjlighet att träffa några i 
vårdkedjan. Det är en bra form för utbyte och stöd. 
 
Hörselskadades riksförbund, 93 medlemmar 
Har genomfört en resa under sommaren och en familjedag i Kramsta. Föreningen söker en ny 
person som kan hålla i läsecirklar, just nu har man ingen. Vid deltagande på en kongress för 
hörselskadade i maj i år framkom att forskning och vetenskap kommit långt vad gäller 
möjligheten till inplantat för att förbättra eller återställa hörseln. 
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RBU Rörelsehindrade barn och ungdomar 
RBU Ljusdal och Hudiksvall samarbetar. Föreningens årsmöte och årsdag hölls i år på 
Furuvik. Besök görs på badet på sjukhuset, även badet i Sundsvall har besökts av föreningen 
under september. Föreningen har nu tillgång till en forskartjänst i Umeå. 
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§ 26 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av informationen. 
 

 
Sammanfattning 
 
Ett detaljplaneförslag har kommit till rådet för samråd. Plan och bygg har upprättat ett förslag 
till detaljplan för del av fastigheten Storbyn 48:2 med flera, Gröna Lund i Färila. 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott har beslutat att skicka ut planförslaget för 
samråd i syfte att inhämta synpunkter. Samrådsbrev detaljplaneförslaget bifogas utskicket av 
detta protokoll.  
 
 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av informationen. 
 

 
Sammanfattning 
 
Ny strateg i funktionshinderfrågor, Maria West Mutiso, är anställd hos oss från och med 24 
oktober. Maria kommer att medverka första gången vid rådets sammanträde den 18 
november. 
 
   
 
 


