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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-08-18 
 
§ 24 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av tidigare protokoll. 
 

2. Strateg i funktionshinderfrågor får i uppdrag att ändra handlingsprogrammet så det 
följer strukturen för Vision och Ljusdal kommuns Lokala utvecklingsstrategi 2015-
2020 (Ljus).  

 
3. Strateg i funktionshinderfrågor får i uppdrag att revidera policyn för 

funktionshinderfrågor och sedan kalla arbetsgruppen för fortsatt arbete. 
 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll gås igenom.  
 
Arbetsgruppen som ska arbeta med att revidera policyn för funktionshinderfrågor samt skriva 
ihop policyn och handlingsprogrammet har inte sammanträtt igen. Policyn har reviderats på 
papper av strateg i funktionshinderfrågor. Då den antagna policyn endast finns i PDF fil måste 
den först göras om till ett Worddokument. När det är gjort och de ändringar som ska göras 
skrivits in kommer arbetsgruppen sammankallas igen.   
 
Enligt nya direktiv i kommunen ska alla dokument utgå från Vision och Ljus. Strategen vill 
därför först skriva handlingsprogrammet så det följer strukturen för Vision och Ljus. När det 
är gjort kommer arbetsgruppen sammanträda igen.   
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-08-18 
§ 25 
 
Tillgänglighetspriset och tillgänglighetsdagen 2015. 
   
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Tillgänglighetspriset för 2015 går till Euro Sko i Ljusdal.  
 

2. Tillgänglighetspriset kommer att delas ut den 15/9 kl 13.00 i Ljusdalssalen på 
Förvaltningshuset.  

 
3. Programmet för tillgänglighetsdagen bestäms enligt den genomgång som gjorts.  

 
4. En arbetsgrupp för tillgänglighetsdagen 2016 ska tillsättas.  

 
Sammanfattning 
 
Val av pristagare för tillgänglighetspriset 2015 blir Euro Sko. 
 
Helena Brink kommer att vara moderator på tillgänglighetsdagen.  
 
Föreläsare på tillgänglighetsdagen är hittills Helena Brink, Agneta Carlsson för 
demensföreningen i Ljusdal, Johann Zahn för DHR samt Jörgen Brink för FUB. FMLS ska 
återkomma med besked om de ska föreläsa.  
 
Förfrågan om att föreläsa har skickats till verksamhetschef för biblioteken, Birgitta Sandqvist 
Andersson, verksamhetschef för biblioteken.  
 
Förslag på ytterligare föreläsare är Jessica Pålsson, anhörigkonsulent och Bosse Hed, 
UNITIS.  
 
Förslag läggs på att utse en arbetsgrupp inför nästa tillgänglighetsdag. Arbetsgruppen ska 
träffas under året.  
 
Föreslagna till arbetsgruppen är; 
Birgith Persson, Ljusdals diabetesförening  
Lena Nordberg, RSMH 
John-Bertil Eriksson, RBU 
Lena Andersson, FMLS  
 
Lena Andersson har tackat ja till att vara med i arbetsgruppen. Övriga tre kommer att 
tillfrågas.  
 
Lena Anderssons mailadress är lena@snere.com. Fel mailadress står i adresslistan som 
skickats ut till er i rådet.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

5 

mailto:lena@snere.com


 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-08-18 
 
§ 26 
 
Remissinstans 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet 
 

2. AU samt sekreteraren och ordföranden för rådet ska vara remissinstans.  Om en fråga 
är särskilt svårbedömd eller berör många ska hela rådet kallas in.  

 
3. En skrivelse ska skickas till kommunstyrelsen om att båda råden önskar bli mer 

delaktiga och få mer inflytande i remissförfarandet i kommunens förvaltningar.   
 
Sammanfattning 
 
Tidigare bestämdes att enbart ordförande och sekreterare ska svara på yttranden och remisser. 
Då rådet önskat vara mer delaktigt bestämdes vid förra mötet att AU skulle se på en modell 
för hur rådet kan svara på yttranden.    
 
AU har lagt förslag på att AU skriver yttranden för rådet. Detta ska ske genom att sekreteraren 
skickar informationsmail om bygglovsärenden och andra yttranden till medlemmarna i AU. 
AUs medlemmar får sedan signalera till sektereraren om det är något de vill svara på.  Iså fall 
sammankallas AU och skriver ett yttrande. Om en fråga är särskilt svårbedömd eller berör 
många ska hela rådet kallas in.  

 
Förslag läggs på att en skrivelse ska skickas till kommunstyrelsen om att båda råden önskar 
bli mer delaktiga och få mer inflytande i remissförfarandet i kommunens förvaltningar.   
 
 
§ 27 
 
Omsorgsförvaltningens biträdande verksamhetschef 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 
1. Rådet har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
På grund av ett hastigt sammankallat förvaltningsmöte kan inte Mikael Mårtensson, 
biträdande verksamhetschef för ÄO/SO komma. Mikael har bjudits in till kommande råd den 
20/10. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-08-18 
  
§ 28 
 
LSS- och SoL handläggning  
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Mona Larsson, LSS- handläggare informerar om LSS, Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, och Socialtjänstlagen, SoL.  Mona informerar om vilka personkretsar samt 
kriterier man ska uppfylla för att tillhöra LSS samt vilka insatser man kan få från LSS samt i 
vissa fall SoL.  
 
  
§ 29 
 
Mål 2016 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Ny dag för arbete med mål inför 2016 blir 20/10.  
 
Sammanfattning 
 
Då ingen kom på bokad tid för att arbeta med mål bokas dagen om till den 20/10. Då rådet på 
eftermiddagen kommer att vara i Järvsö ska sekreterare kolla upp om det går att vara i Järvsö 
hela dagen.  
 
 
§ 30 
 
Hörslinga Bofinken och Färilaskola 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av svaret och ska bevaka frågan.  
 
 
Sammanfattning 
 
Sekreteraren lämnar besked från Fastighetschef Anders Berg. Det kommer inte att installeras 
någon hörslinga på Bofinken eller Färila skola då det i dagsläget inte finns något behov. 
Kommunen har ingen policy på att installera hörslinga vid ny/om byggnation i kommunens 
fastigheter.  
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-08-18 
§ 31 
 
Omsorgsförvaltningens föreläsningar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 
 

2. Förslaget godkänns.  
 
Sammanfattning 
 
Föreningarna kan vara med på omsorgsförvaltningens föreläsningar. Ingrid Johanson, 
verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen, ska meddela rådet sekreterare när lämpliga 
föreläsningar kommer för vidarebefordran till rådets föreningar.  Det är dock inte så många 
föreläsningar längre då kommunen inte längre får stimulanspengar från Socialstyrelsen.  
 
Jörgen Brink säger att intresseföreningarna förr var medbjudna på möten på 
omsorgsförvaltningen.  
 
Ordförande informerar om att nästa år kommer omsorgsnämndens planer att revideras och 
ordföranden anser att rådet då ska vara delaktig. I år är det budget som gäller men nästa år 
kommer man att arbeta med utvecklingsfrågor.  
 
  
§ 32 
 
Revidering av reglementet 
  För kännedom 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Tagit del av ändringen i reglementet och godkänt det.  
 
Sammanfattning 
 
Reglementet har lämnats in till Kommunstyrelsen som ville ha en redaktionell revidering av  
§ 17 samt översyn av en mening i § 2.  
 
Meningen var ”Rådet skall vara remissinstans i alla viktiga samhällsfrågor som har betydelse 
för personer med funktionsnedsättning.” har ändrats till Rådet ska vara remissinstans.  
 
I § 17 har meningen ”Det förväntas att respektive ledamot kontinuerligt inhämtar synpunkter 
från organisationen samt för informationen vidare till kommunstyrelsen” tagits bort.  
 
Reglementet har skickats för antagande till Kommunstyrelsen med ovanstående ändringar. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-08-18 
  
§ 33 
 
Nytt i föreningarna 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 
1. Rådet har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
 
FMLS: 
FMLS ska ha möte i kväll om att lägga ner länsförbundet. Lokalföreningen ska bli kvar.  
Föreningen fortsätter med sin loppis som numera finns på Rattgatan.  
 
Demensföreningen: 
Demensföreningen har inte haft något möte än för hösten. 
En viktig uppgift som de fortsätter med är att vara ute och synas. De dementa är en tyst grupp 
som fungerar lite olika.  
Det är viktigt med anhöriga och de har börjat med träffar de samtalar och lyssnar på anhöriga. 
Några i förbundet kommer att åka på en kongress i Umeå. 
 
Parkinsongruppen: 
Parkinsongruppen har inte träffats under sommaren. 
Första mötet för hösten blir i september. 
 
FUB: 
Länsdansen i april gick bra och det fungerade bättre än tidigare. Sommaren har varit lugn.  
Det sista mötet var endast några stycken på då många var bortresta. Nästa möte blir i 
september. 
Sommarens grillfest blev inställd och man kommer istället ordna en vinter/julfest. 
 
Reumatikerföreningen: 
Reumatikerföreningen hade våravslutning den 7/6 med grillning vid Forsnäset. 
Nu på fredag åker distriktet till Cannes i 12 dagar. 
Nästa styrelsemöte blir i mitten av september. 
 
HRF: 
HRF har varit på en busstur i sommar. 
De kommer att ordna en familjedag till veckan. 
De har besökt sjukhuset och vårdcentraler med informationsblad. 
 
DHR: 
DHR kommer att börja med möten i september och köra varje fredag 11-16. 
De har haft tre grillpartyn under sommaren för de medlemmar som var hemma.  
De har diskuterat om att satsa på frågorna omsorg och tillgänglighet då det hänt mycket under 
sommaren för många medlemmar som behöver tas upp med kommunen. 
Den 30/9 kommer DHR ordna en konferens om personlig service i Ljusdalssalen.  
    

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

9 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-08-18 
 
§ 34 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Rådet gör en skrivelse till omsorgsnämnden om utredning om belastningsutdrag.  
 
Sammanfattning 
 
Jörgen Brink har via mail frågat om mobilanvändning inom omsorgsförvaltningen samt 
obligatoriska utdrag ur belastningsregistret även för vuxna personer.  
 
Sekreteraren har talat med Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorg om 
mobilanvändning och belastningsregister. Ingrid har informerat att belastningsregister är en 
politisk fråga. Det har diskuterats förut och det måste beslutas politiskt då det inte är ett 
lagkrav. Som det är nu kan man fråga om att få ett belastningsutdrag men det är inget krav att 
lämna in ett.     
 
Ordförande konstaterar att frågan om belastningsregister behöver utredas på nytt. Man 
behöver bland annat ta reda på hur man gör i andra kommuner och hur man gör rent 
arbetsrättsligt. Förslag läggs på att antingen FUB gör en skrivelse om att frågan om 
belastningsutdrag ska utredas eller så skriver rådet en skrivelse.  
 
När det gäller mobilanvändning finns det allmän riktlinje. De olika enhetscheferna och 
boenden kan ha ytterligare riktlinjer. Om man upptäcker att det används mobil privat kan man 
ringa till berörd enhetschef så de får ta upp diskussion och information. Ordföranden går 
igenom riktlinjen för mobilanvändning.  
 
Inbjudan till föreläsning med Mats Thorslund lämnas ut. Inbjudan är för allmänheten. SPF 
och PRO föreningarna är inbjudna till Järvsö. 
 
Information ges om att ABF invigning av nya lokaler idag. Lokalerna var fina med många 
rum. På baksidan fanns ramp då det var trappor till lokalen på huvudiningången.  
 
ABF har skickat ut en inbjudan till föreningar till en kurs hur man ska utveckla föreningar. 
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