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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat.  
 
Forum Rådet för funktionshinderfrågor 
 
Sammanträdesdatum 2016-04-12 
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 Diarienummer 
     
 
§ 1 
 
Föregående protokoll 
 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna 
 

 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll gås igenom. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 2 
 
2016 - vad vill vi? 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Förutsättningar för att kommunen ska certifieras med tillgänglighetsflagg ska 
undersökas. 
 

 
Sammanfattning 
Då dagens sammanträde kan ses som en omstart av rådets arbete så önskar ordförande höra 
rådets mening om vad ledamöterna vill jobba med framåt. Rådets handlingsplan 2016 – 2018 
presenterades på kommunstyrelsens januarimöte i år och noterades till protokollet. Inga 
förslag på fler aktiviteter i handlingsplanen framförs från ledamöterna.  
 
Ordförande berättar om att en kommun kan certifieras med tillgänglighetsflagg samt att det 
finns ett tillgänglighetsregister. Fråga uppkom om tillgänglighetsflagg ska vara ett 
(övergripande) mål för rådet att arbeta för.  
 
I tillgänglighetsdatabasen finns ingenting inlagt från någon kommun i Gävleborg. Ett tänkbart 
mål är att få uppgifter beträffande tillgänglighet till olika inrättningar i Ljusdals kommun 
inlagt i databasen.  
Arbetet med tillgänglighetsregister föreslås att i så fall påbörjas till hösten då en strateg för 
funktionshinderfrågor finns på plats. 
  
Viktigt är också att kunskap om tillgänglighetsfrågor sprids. Ökad kunskap hos företagen 
skulle kunna bidra till ökade anpassningar och samtidigt en möjlighet till ökade intäkter för 
företagen.  
 
Rådet ställer sig positiva till de båda förslagen från ordförande. Man beslutar att närmare ta 
reda på villkoren kring certifiering med tillgänglighetsflagg samt att var och en funderar 
vidare på samt lyfter förslagen, om certifiering och medverkan i tillgänglighetsdatabasen, i 
respektive förening.  
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§ 3 
 
Arbetsgrupp för tillgänglighetsdagen 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Arbetsgruppen för tillgänglighetsdagen sammankallar till möte i maj. 
 

 
Sammanfattning 
 
Birgith Persson, Lena Andersson, Ulla Lundberg, Jörgen Brink och Johann Zahn har valts in i 
arbetsgruppen för tillgänglighetsdagen där även rådets ordförande Marie-Louise Hellström 
och strateg i funktionshinderfrågor kommer att vara med.  
 
För nästa tillgänglighetsdag diskuteras Slottegymnasiet som lämplig plats inklusive 
medverkan av Vård College. Dagen är denna gång även tänkt att samplaneras/samarrangeras 
med pensionärsrådet i syfte att nå en bredare målgrupp. 
 
Ett första arbetsmöte behöver bokas för att påbörja planeringen inför dagen. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 4 
 
Uppföljning deltagande möte Köpingsutvecklingsprocessen 7 mars 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet 
 

 
Sammanfattning 
 
Jörgen Brink, John-Bertil Eriksson samt Lena Nordberg deltog vid KUP:en mötet.  
 
Lena återrapporterar från mötet; Det var allmänt många tankar, idéer och förslag som togs upp 
under mötet.  
 
Man vill utveckla Gamla stan och göra den mer levande så att lokalerna inte står tomma där. 
En del har redan hänt i den vägen de senaste åren. 
 
Man pratade även om att man vill göra det möjligt att nå Kyrksjön per båt. 
 
Fråga om tankar och förslag kring köpingsutvecklingsprocessen ska rådets ledamöter ta med 
sig till respektive förening. 
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§ 5 
 
Revidering policy funktionshinderfrågor 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet 
 

 
Sammanfattning 
 
Diskussion förs om kommunens kombinerade policy och handbok för funktionshinderfrågor. 
Den senaste revideringen antogs på kommunfullmäktiges januarisammanträde. En ytterligare 
revidering kan bli aktuell utifrån arbetet med att ta fram kommunövergripande riktlinjer och 
struktur för kommunens samtliga styrdokument. 
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§ 6 
 
Utbildningsdag 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Samtliga rådsledamöter inventerar behov inför utbildningsdagen 
 

 
Sammanfattning 
 
Diskussion förs om vilket tema kommande utbildningsdag ska ha. Alla ledamöter får till 
uppgift att fundera över och stämma av med respektive förening vad för slags utbildning det 
finns behov av och lämna förslag till ordförande. 
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§ 7 
 
Utdrag ur belastningsregistret 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Uppföljning av vad som skett med ärendet ska göras. 
 

 
Sammanfattning 
 
En riktlinje har önskats av omsorgsnämnden för när utdrag ur belastningsregistret ska krävas 
för olika anställningar inom kommunen på grund av anställningens art. Rådet diskuterar 
speciellt ett krav av utdrag för personal inom gruppboenden och personlig assistans. Syftet är 
att skydda de mest svaga och utsatta grupperna.  
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§ 8 
 
Ekonomisk rapport RÅFF 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 
 

 
Sammanfattning 
 
Den budget som finns till förfogande för rådets aktiviteter förutom sammanträdeskostnaderna 
är 24 000 kr per år. 
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§ 9 
 
Nytt i föreningarna 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 
 

 
Sammanfattning 
 
Då detta möte kan ses som ett återuppstartsmöte informerar respektive förening om sina 
verksamheter allmänt. Denna punkt är tänkt att vara återkommande på varje möte. Framåt är 
det tänkt att man under denna punkt rapporterar när det finns information om förändringar, 
nyheter och särskilda händelser från respektive förening. 
 
Demensföreningen 
Jobbar just nu extra med marknadsföring – att tala om att vi finns. Samarbetar med 
kommunens demenssjuksköterska samt anhörigstöd. Har medlemsmöte i juni där föreläsare 
anlitas – numera anlitar man bara lokala föreläsare. Föreningen jobbar för en mer 
demensvänlig värld och att anhöriga ska känna sig trygga med avlösning samt trygga i att 
lämna över. 
 
Dyslexiförbundet 
Finns enbart Ljusdal som har förening i Hälsingland. Upplever problem med regionsstyrelsen. 
Föreningen måste först lägga ut medel själva innan de kan äska dem. Har loppisverksamhet 
men vet ej hur mycket den kan hållas öppen framåt då det bara är en person som arbetar i 
butiken. Förlorade 2/3 av intäkterna när butik UNIK öppnade. 
 
RSMH 
Har lokal på Torggatan som är öppen mellan 8:30 – 15:30 vardagar. En person jobbar och 
länsföreningen betalar lönen. Det finns loppis i lokalen, möjlighet att komma och fika och 
prata, det finns cirklar, man har stickcafé på tisdagar, läsecirkel på onsdagar samt filmvisning 
på torsdagar. Det är inte så lätt att aktivera målgruppen. På storhelger arrangeras traditionella 
fester som till exempel påsk buffé, midsommarfirande och surströmming. Varje vår och höst 
samlas alla till tårtkalas för att fira alla som fyllt år under halvåret. Det görs även en utflykt 
till Harsa varje sommar. 
 
DHR 
DHR har flera fasta aktiviteter i veckan som gympa, kaffestund, sittgympa, Jeopardy, bingo 
samt vattenbad två grupper i veckan. Föreningen åker på olika resor, bland annat till Norrbo 
för att äta lunch. 
 
FUB 
Har haft stora förändringar i styrelsen med ny ordförande. Omsorgschef Mikael Björk samt 
anhörigkonsulent Jessica Påhlsson har varit och informerat på ett föreningsmöte vilket var  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2016-04-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

13 

 
mycket uppskattat. Har traditionell grillfest på bygdegården i augusti men denna gång blev 
det smörgåstårtor istället och Ove Thörnqvist stod för underhållningen. Föreningen har en 
årlig sommarresa. Föreningsmedlemmar får ett presentkort när de fyller jämt. FUB arrangerar 
länsdanser. Dessa sker i gymnasieskolans matsal och det är nu 340 personer anmälda vilket är 
i mesta laget för vad som är möjligt att rymmas. Vissa av kommunens boenden kommer inte 
på föreningens arrangemang trots att deltagande är gratis. Föreningen är även aktiva i ett 
Bolivia projekt där man varit med och byggt upp ett föräldrastöd. Inom projektet har en 
undervisningsbok tagits fram om hur man bemöter förståndshandikappade. En härlig 
bonusvinst från projektet är att en förståndshandikappad dotter börjat baka bröd för egen 
försörjning.  
 
RBU  
Föreningen har ett brett utbud av aktiviteter för rörelsehindrade barn och ungdomar med bad, 
friluftsdagar, fiske, filmvisning och skidåkning (ski-cart) ibland annat i Järvsöbacken. 
Föreningen vill gärna se att det skulle finnas en certifierad ski-cart instruktör knuten till 
Järvsöbacken. För rörelsehindrade barn och ungdomar finns testamenterade medel i en fond 
där det är möjligt att söka ekonomisk hjälp för hjälpmedel och utrustning som inte bekostas 
av Landstinget. Landstinget bekostar numera mindre andel utrustning än tidigare. 
 
Hörselskadades lokalförening 
Har varje år familjedag i Kramsta och julbord samt grillar på våren i Jonsparken. En bussresa 
genomförs också varje år. Varje vecka genomförs läsecirkel och tillgång till kompetens med 
möjlighet att starta upp en cirkel för att lära sig teckenspråk finns. Dock har inte tillräckligt 
antal intresserad kunnat samlas ännu. 
 
Reumatikerföreningen 
Föreningen har 4 badgrupper per vecka samt träffpunkten på onsdagar med handarbete och 
sittgympa på Solgården i Färila. På medlemsmöten anlitas föreläsare. De senaste 
föreläsningarna handlade om brandsäkerhet (räddningstjänsten), benskörhet samt en kurs om 
att inte bli lurad, till exempel vid en bankomat. Föreningen har egna kundkvällar på till 
exempel Magasin Mix och Sportringen. I vår ordnas en hemlig bussresa och till hösten blir 
det en resa till S:t Anton i Österrike. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 10 
 
Referensgrupp hemtjänst 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Referensgruppens roll framåt undersöks.  
 

 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har tidigare beslutat att inrätta en referensgrupp för hemtjänsten. I 
referensgruppen ingår ledamöter från omsorgsnämnden, två enhetschefer, en verksamhetschef 
samt två representanter från Råff och två från KPR.  
 
Referensgruppen uppgift är att se på hur hemtjänsten fungerar idag, vad kan göras bättre och 
vad behöver förändras. Ulla Lindberg och Johann Zahn är representanter för Råff. 
 
Referensgruppens arbete har avstannat. Bland annat har ett planerat studiebesök hos 
Skönsmons hemtjänst i Sundsvalls kommun inte blivit av. Varför arbetet avstannat och hur 
planerna ser ut för referensgruppen framåt behöver undersökas. 
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§ 11 
 
Medborgarförslag utökning ringlinje 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet inlämnar gemensam skrivelse med pensionärsrådet angående utökning av 
ringlinjen. 
 

 
 
Sammanfattning 
 
Pensionärsrådet har upprättat en skrivelse i syfte att utöka busstrafikens ringlinje i Ljusdal till 
att även innefatta en hållplats vid kyrkan. 
Ett medborgarförslag föreligger även där ringlinjen föreslås utökas att omfatta även Älvvallen 
samt att fler avgångar inrättas. 
Rådet bör upprätta gemensam skrivelse med pensionärsrådet utifrån förfrågan från dem. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2016-04-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
     
 
§ 12 
 
Presentation betongpark? 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Ny inbjudan görs till Ljusdals betongpark. 
 

 
Sammanfattning 
 
Ninni Fastèn från Ljusdals betongpark var inbjuden till rådets möte den 16/2 för att diskutera 
hur betongparken kan vara en aktivitet för barn och unga med funktionsnedsättning samt om 
föreningarna kan hjälpa till att ordna sådana aktiviteter. Utifrån att det sammanträdet blev 
inställt, ställer ordförande frågan om Ninni ska bjudas in igen. 
Rådet inbjuder Ninni att komma med förslag. 
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§ 13 
 
Möteslokal  
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Inga förändringar angående möteslokal beslutas 
 

 
Sammanfattning 
 
Efter branden i förvaltningshuset är möjlighet till val av möteslokal reducerat. Diskussion 
fördes därför om rådet skulle se sig om efter en alternativ möteslokal. Rådet avvaktar 
förändring tills vidare. 
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§ 14 
 
Övriga frågor 
 
 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Ulla Lindberg väljs till ordinarie ledamot i arbetsutskottet för Rådet för  
 funktionshinderfrågor 

2. Lena Andersson väljs till ersättare i arbetsutskottet för Rådet för 
funktionshinderfrågor. 
 

 
Sammanfattning 
 
Otto Forsberg har avgått som representant för HRF i rådet för funktionshinderfrågor.  Ett 
fyllnadsval av ersättare i rådets arbetsutskott efter Otto Forsberg ska därmed göras. Karl-Erik 
Wigholm har avgått som representant för DHR i rådet för funktionshinderfrågor. Ett 
fyllnadsval av ordinarie ledamot i rådets arbetsutskott efter Karl-Erik Wigholm ska därmed 
göras.  
 
 
 
 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. En skrivelse skickas till kommunstyrelsen om att rådet erbjuder sig vara en resurs för 
integrering av nyanlända funktionshindrade. 
 

 
Sammanfattning 
 
I rådets handlingsplan ingår aktiviteten att påminna integrationsverksamheten att föreningarna 
finns och vill hjälpa flyktingar med funktionsnedsättning. Detta har tidigare gjorts muntligt. 
Arbetsutskottet har föreslagit rådet att en skrivelse med samma lydelse bör göras. Jörgen 
Brink har utifrån arbetsutskottets beslut skrivit ett utkast till skrivelse. 
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Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Ett remissyttrande upprättas från rådet. 
 

 
Sammanfattning 
 
Rådet har ombetts att lämna in ett remissyttrande gällande förslag till kommunens 
sponsorpolicy (KS 0013/16). Rådet önskar ett klargörande i policyn vad som avses med 
”nivån” vilken man hänvisar till i förslaget. Rådet önskar även att det i policyn skrivs in krav 
på att sponsortagaren ska kunna styrka att ett aktivt värdegrunds- respektive aktivt  
tillgänglighetsarbete bedrivs. Detta för att verka för att det är endast inkluderande 
verksamheter och föreningar som kan komma ifråga för ett sponsorsavtal med kommunen. 
 
 
 
  
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet bjuder in omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson för information. 
2. Rådet bjuder in kommunpolis Rolf Ångström för information. 

 
 
Sammanfattning 
 
Yvonne Oscarsson är ny ordförande för omsorgsnämnden. Rådet önskar få en information 
från nämndens ordförande angående omsorgens arbete framåt. Rådet önskar att den nya 
kommunpolisen, Rolf Ångström, kommer och informerar rådet om polisens arbete och få tips 
på hur man skyddar sig mot olika former av brottslighet.  
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