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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-20 
  
  
§ 35 
 
Presentation/information från bitr. verksamhetschef 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras i protokollet 
 
 
Sammanfattning 
 
Mikael Mårtensson, bitr. verksamhetschef för Äldreomsorgen och Stöd och omsorg berättar 
att han ursprungligen kommer Järvsö och har arbetat 10 år i Uppsala kommun. Han är 
utbildad personalvetare. I Uppsala har han arbetat på olika tjänster bland annat som 
enhetschef inom kvalificerad vård, utvecklingsledare inom all vård i Uppsala samt som 
områdeschef. Mikael har främst arbetat inom funktionshinderområdet.  
 
Som ny anställd i kommunen svårt jämföra Uppsala med Ljusdal när det gäller tillväxt. I 
Ljusdal jobbar man mer dag för dag, när något hänt reagerar man. Man ser inte på hur 
utvecklingen ser ut framöver, hur ser lagen ut om 4 år, boendebehov med mera. Mikael ser ett 
det är en kulturfråga som kan ändras och att Ljusdal behöver börja arbeta med utveckling och 
se framåt. Det är en utmaning att se på strategier 3 år framåt i tiden men Ljusdal behöver veta 
till exempel vilka kunder som kommer, hur ser lagen ut, vilka motioner finns det och hur 
behöver gruppbostäderna se ut om 3 år för att täcka kommande behov.  
 
Man har sett över äldres bostäder och man ser att det finns ett behov av trygghetsboenden och 
kommer nu att fortsätta med att se över LSS-boenden. Mikael ser att man idag bygger utanför 
tätorten men han anser att alla ska vara delaktiga i samhället och att man därmed behöver 
bygga mer centralt.  
 
Mikael anser att en kommun ska drivas lika effektivt som ett privat företag. Han är van att 
arbeta utvecklingsorienterat och inom verksamheter där det finns stora behov av utveckling.  
I Ljusdal ser han 3 utvecklingsområden; ekonomisk balans, öka kvaliteten och bli en 
attraktivare arbetsgivare.  Man behöver vara ödmjuk och se att kommunen gör mycket bra 
men också sämre saker och komma tillrätta med dem. Han anser att det behövs en strategisk 
utvecklingsplan om hur vi inom omsorgsförvaltningen vill att det ska se ut om 3 år.  
 
Ett problem idag är hur vi ska ungdomarna att vilja arbeta inom omsorgen. Om arbetet inte är 
attraktivt tar man enbart anställning i brits på andra alternativ. Personalen och cheferna måste 
vara bra för att arbetet ska bli bra. Det måste finnas en lyhördhet och rätt person på rätt plats 
ger utvecklingsmöjligheter samt bättre arbete. 
 
Mikael arbetar på uppdrag av er medborgare och de funktionshindrades behov och att det är 
de funktionshindrades behov styr verksamheten i Ljusdals kommun. Han lämnar ett budskap 
om att det är ni som medborgare som måste säga vad ni vill ha av verksamheten, tex  ha 
vårdplatser på hemmaplan, intraprenader. Kom in med förslag till förvaltningen.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-20 
 
Avslutningsvis skickar ordförande Helena Brink en tanke om att Råff representerar 13 
föreningar med stort kontaktnät och hur kan man använda Råff i Omsorgsnämnden och 
förvaltningen. Kan det ske genom remissförfarande, det bästa är ju att Råff kommer in i 
processen innan ett förslag är färdigt. Råff kan även användas som föreläsare istället för dyra 
föreläsare då Råffs föreningar har mycket kunskap.  
 
 
§ 36 
 
Information från Destination Järvsö 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet 
 
 
Sammanfattning 
 
Anna-Lena Wallin berättar att Destination Järvsö är en paraplyorganisation med många 
företag som arbetar med turism under sig. Destination Järvsö står på 4 ben; turistbyrå på 
uppdrag av kommunen, bokningscentral där de förmedlar stugor, marknadsföring för turister 
till Järvsö med omnejd samt driva och vara med och utveckla bygden och samhället med 
turism som verktyg.  
 
Järvsö har en stark historia av att bedriva turism. Att ha en historia kan ingen annan 
konkurrera med- du kan aldrig köpa historia som är en del av vårt arv. Järvsö är ingen 
partydestination utan mer specialiserade på barnfamiljen. Det är upp till alla att bedriva 
värdskap och det är jätteviktigt att när alla vi möter människor/turister ska vi hjälpa till. En 
utmaning för alla företag är att kunna hålla attraktiva ställen öppna även efter sommartid då 
turismen minskar. Det är först för några år sedan som näringslivet erkände turism som näring 
och Destination Järvsö har talat mycket om att gå från hobby till näring. 
 
De senaste åren har antalet sängplatser/bäddar ökat i Järvsö och det är en ständig utveckling. 
Järvsö är dock fortfarande liten i jämförelse med Sälen och Åre. Den 18/9 öppnade 
Bergshotellet som har 5 våningar med 11 rum per våning, totalt 250 bäddar. Hotellet kommer 
att drivas mer som ett lägenhetshotell även fast det inte finns kök i rummen. Järvsöbacken, 
som är ett privat företag, har skapat ett nytt barnområde bredvid hotellet. Hotellets restaurang 
är till för alla, även för oss invånare. I dagsläget kommer det mycket turister på helgerna och 
besöker Bergscykelparken. Många av dem äter lunch på hotellet.  
 
Hotellet är tillgänglighetsanpassat till viss del, det har låga trösklar, breda korridorer och 
toalett och badrum har breda dörrar. Alla rum är inte helt tillgänglighetsanpassade. Det finns 
kuddar som vibrerar vid brandlarm genom en platta som ligger under kudden.    
 
I länet idag finns en välutvecklad skidanläggning, spa, kajak, forspaddling, destilleri samt Järv 
zoo. Järvsöbacken har 19 nedfarter. En barmarksgaranti är införd då cykelparken håller öppen 
till vecka 44. Arbetet med grottbadet fortgår men då det sker på ideell basis så varierar 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-20 
 
aktivitetsintensiteten.  
 
Turistbyråerna har ingen skriftlig information med mera. Det de vet om är det de fått 
information om muntligt eller själva uppmärksammat då de varit på besök.  
 
Om det finns fler frågor kan ni ringa eller maila till Anna-Lena Wallin på Destination Järvsö 
 
 
§ 37 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras i protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll gås igenom.  
 
Idag var sista dagen för att komma in med synpunkter på revideringen av policy för 
funktionshinderfrågor/ Handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i Ljusdals kommun. Inga synpunkter har inkommit.  
 
En inbjudan om föreläsning ”Ett levande liv livet ut” om demensboendet Hattstugan har 
skickats ut till några i rådet. Det beslutas att det ska skickas ut till alla medlemmar i rådet. 
Elin på demensföreningen rekommenderar alla att gå och lyssna.  
 
 
§ 39 
 
Antaget reglemente, för kännedom 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras i protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Reglementet för rådet är antaget av Kommunstyrelsen och diariefört.  
 
Reglementet finns på Ljusdals kommuns hemsida. Det går även att få hemskickat om ni 
kontaktar strateg i funktionshinderfrågor.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-20 
  
§ 40 
 
Utvärdering tillgänglighetsdagen 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras i protokollet 
 
 
Sammanfattning 
 
En kort sammanfattning av den utvärdering och de synpunkter AU hade ges; 
Tillgänglighetsdagen var överlag bra men det kunde ha varit fler föreningar/organisationer 
som hade föreläsning. Det var nyttigt och lärorikt att få lära sig hur de arbetar i andra 
föreningar. Det var bra att det fanns tid för frågor efter varje föreläsning.  
 
AU la förslag på att indela dagen med föredrag redan från förmiddagen.  Då det inte längre är 
externa föreläsare borde man kunna bjuda på kaffe och fika bröd för de som kommer och 
lyssnar.  AU diskuterade Förvaltningshuset som är en bra lokal att vara i men kanske man  
nästa år kan vara på Slottegymnasiet. På gymnasiet rör sig mycket folk och man kan ha 
föreläsningar i lilla aulan och bokbord utanför. Genom att vara på Slottegymnasiet kan man 
även nå en yngre åldersgrupp.   
 
En bra synpunkt har kommit från Carina Pehrsdotter om att bjuda in företagare via Närljus.  
 
EuroSko var mycket glada över sitt pris. EuroSko såg bygget av en ramp som en affärside, 
genom bygget kan de få in fler kunder till sin butik.  
 
Kanske borde man förtydliga vad för tillgänglighet man menar när man anordnar dagen för att 
det ska bli tydligare om vad dagen kommer att handla om. 
 
Rådet gjorde följande utvärdering;  
 
Tillgänglighetsdagen och prisutdelningen var bra men gärna några fler talare.  
Det var tråkigt för de som talade sist då en del publik gick tidigare.  
 
Förslag läggs på att de utsedda coacherna på Slottegymnasiet kan vara med och berätta om 
vad de arbetar med. Coacherna ingår i ett projekt av Region Gävleborg om hur kommunen 
ska få in fler ungdomar i politiken. Coacherna följer med vid bland annat politikernas möten. 
Förslag läggs även på att bjuda in omvårdnadsprogrammet till tillgänglighetsdagen.  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-20 
  
§ 41 
 
Arbetsgrupp för tillgänglighetsdagen 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Ulla Lundberg, Jörgen Brink, Johann Zahn väljs in i arbetsgruppen för 
tillgänglighetsdagen  

 
Sammanfattning 
 
Birgith Persson och Lena Andersson har tackat ja till att delta i en arbetsgrupp för 
tillgänglighetsdagen där även ordförande Helena Brink och strateg i funktionshinderfrågor 
kommer att vara med.  
 
Förslag på ytterligare deltagare är Ulla Lundberg, Johann Zahn och Jörgen Brink.  
 
 
§ 42 
 
Mål 2016 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras i protokollet. 
 

2. En sammanställning av målen ska skickas ut till rådet som har 3 veckor på sig att 
inkomma med synpunkter. Om inga synpunkter inkommer kommer ärendet skickas 
till Kommunstyrelsen för fastsällande.  

 
 
Sammanfattning 
 
Det har arbetats mycket bra med målen idag. Ett förslag läggs på att skicka ut en 
sammanställning av målen som man får 3 veckor på sig att svara på. Om inga synpunkter 
kommer in anses allt vara ok. Sekreteraren och ordföranden får mandat att sammanställa och 
skicka målen till Kommunstyrelsen för fastställande. Ärendet om mål ska anmälas senast 30 
november till kommunstyrelsen. 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-20 
     
§ 43 
 
Information från Ljusdals betongpark 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras i protokollet.  
 

2. Ninni Fastén bjuds in på nästa råd den 16/2 
 
Sammanfattning 
 
Ninni Fastèn kommer inte på dagens möte men kommer gärna längre fram till våren när 
parken är klar.  
 
Ninni hälsar att hon vill bjuda in föreningslivet till Betongparken/skateparken. Hon vill ha ett 
sammarbete med er föreningar där ni kan boka parken. Ninni lägger på förslag/önskar att 
betongarken kan vara en aktivitet som ni föreningar kan ha för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar.  Betongparken är tillgänglighetsanpassad så långt det var möjligt och 
det går att boka av en del av parken om man vill hyra den. 
 
Ninni vill även passa på att hälsa att hon tycker att det finns för lite aktiviteter för barn och 
unga med funktionsnedsättningar och vill att det ska bli fler aktiviteteter. Hon har en önskan 
att ni föreningar kan hjälpa till och ordna aktiviteter.  
 
 
§ 44 
 
Val av representanter för referensgrupp  
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

3. Informationen noteras i protokollet. 
 

1. Ulla Lindberg och Johann väljs som Råffs representanter till referensgruppen.  
 
 
Sammanfattning 
 
Vid förra Omsorgsnämnden AU togs beslut om att göra en referensgrupp för hemtjänsten.  
I gruppen kommer ledamöter från omsorgsnämnden att vara med samt två enhetschefer, en 
verksamhetschef och två representanter från Råff och två från KPR.  
 
Referensgruppen ska bland annat se på hur hemtjänsten fungerar idag, vad kan göras bättre 
och vad behöver förändras. Referensgruppen ska våga tänka nytt och se framåt. Information 
om referensgruppen ligger på Ljusdals Kommun s hemsida.  
 
Rådet föreslår att välja Ulla Lindberg och Johan Zahn till representanter från Råff.  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-20 
 
§ 45 
 
Budget för verksamheten 2015 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras i protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Råff har en budget på 24 000: -. Av det har rådet använt cirka 16 000: - men alla fakturor är 
inte redovisade än. 5000: - har gått till Internationella funktionshinderdagen som Bollnäs 
ordnar. Räknar man med de fakturor som inte kommit in än samt denna dag på Stenegård så 
finns det cirka 4000: - kvar.  
 
§ 46 
 
Information från Kommunstyrelsen 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

2. Informationen noteras i protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Se tidigare punkt om val av representanter till referensgrupp.  
 
 
§ 47 
 
Nytt i föreningarna 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

3. Informationen noteras i protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
DHR kommer att göra en broschyr för att värva nya medlemmar. Broschyren ska skickas ut så 
fort som möjligt. I första hand kommer den att skickas ut till medlemmar och spridas genom 
mun mot mun metoden. De har beställt särskilda ställ för broschyren som kommer att placeras 
ut i lämpliga lokaler.  
 
HRF behöver få in fler medlemmar men det är svårt att få nya medlemmar då det är dyrt och 
många vill vara med i flera föreningar. I dagsläget är de 102-103 medlemmar.  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-20 
 
Reumatikerföreningen fyller 70 år och kommer att ha en tillställning i slutet av året.   
 
Demensföreningen bevakar vad som händer och sker i kommunen. Inbjudan om föreläsning 
om Hattstugan kom som en glad överraskning.  
 
RSMH har sökt till en kurs för att kunna göra projekt och söka EU-pengar. 
 
Parkinsongruppen har haft en Måbra helg i Forsa folkhögskola med föreläsning, dans och 
övernattning. Det var en bra dag med föreläsningar från bland annat sjukgymnaster och 
sjuksköterskor med specialistutbildning på Parkinson.  
 
FUB har varit till enhetschefer på Källbacka angående de trivselpengar som FUB ger. Ninni 
Fastèn som är medlem har informerat om betongparken. Hon har fått information att om hon 
vill ordna något för FUB kommer de att stötta med pengar. Nästa månad tänker de göra något 
kul i föreningen och bjuda in sina medlemmar till Hantverkargården. För närvarande har de 
en insamling till en kvinna i Bolivia som är på väg att bli avhyst och därmed bostadslös. FUB 
har stöttat henne två gånger förut.  
 
Dyslexiförbundet FMLS har fått en förfrågan om cirklar två gånger i veckan i samarbete med 
HRF. De har idag bokcirkel och stickcafé. Det är 14 stycken i bokcirkeln. De kommer att 
börja med filmvisningar. Alla är välkomna att delta, ingen annonsering sker utan de går ut till 
medlemmarna direkt.  
 
 
§ 48 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

1. Informationen noteras i protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Elin Jonsson har bytt mailadress. Ny adress är elin.p.jonsson@gmail.com.  
 
En ny mötesplanering har skickats till alla medlemmar i rådet. För första halvåret 2016 gäller 
ny lokal, Kramstarummet på plan 3.  Detta på grund av att Sunnanåsrummet behöver 
renoveras efter branden.  
 
En inbjudan om Internationella funktionshinderdagen den 3-4/12 i Bollnäs kommer att 
skickas ut så fort programmet är helt klart. Dagarna kommer att handla om Kultur och hälsa 
för personer med funktionsnedsättningar.  Anmälan till dagen kommer att ske till ordförande 
Helena Brink.  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-20 
 
Jörgen Brink informerar om att Hedsta byaförening har byggt en handikappanpassad bastu 
vilket är den enda i kommunen för närvarande. Kanske kan man bjuda in någon från 
byaföreningen som berättar om bastun eller göra ett studiebesök.  
 
Jessica Lövdahl, sekreterare i rådet och strateg i funktionshinderfrågor meddelar att hon 
kommer att sluta och börja på ny tjänst. Sista arbetsdag blir den 11/11. Jessica kommer att 
introducera den nya sekreterare/strategen när denne tillträtt tjänsten.   
 
Avtackning sker för Karl-Erik Wigholm, DHR, och Jessica.  
 
Den 2/12 är frivilligdagen i Folkparken.  
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