
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 

Rådet för funktionshinderfrågor 2016-11-15 

 

 
Plats och tid Kramstarummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, 13:15 - 16:00 
 
Beslutande: Marie-Louise Hellström (M), ordförande 
 Per-Gunnar Larsson (S), vice ordförande 

Johann Zahn, DHR 
Jörgen Brink, FUB 

 Birgitta Eriksson, HRF 
 Lena Nordberg, RSMH 
 Lena Andersson, Dyslexiförbundet i Hälsingland 
 Agneta Carlsson, Demensföreningen 
 Birgith Persson, Ljusdals Diabetesförening 
 Ulla Lundberg, Parkinsongruppen i Ljusdal 
 Ulla Lindberg, Reumatikerföreningen 
 
Övriga deltagande Maria West Mutiso, sekreterare och ej tjänstgörande ersättare  
 Desireé Eriksson, DHR 
  
 

Utses att justera Ulla Lindberg  
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal   
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ..............................................................................  Paragrafer  27-35 
 Maria West Mutiso 
  
Ordförande  ..............................................................................  
 Marie-Louise Hellström 
 
Justerande  ..............................................................................  

 Ulla Lindberg 
 
 

   
 

  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 

Rådet för funktionshinderfrågor 2016-11-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2

 
 
§ 27  Föregående protokoll ..................................................................................................... 3 
§ 28  Aktuellt kring om- och nybyggnationer ........................................................................ 4 
§ 29  Arvodesregler och ifyllande av utbetalningslista........................................................ 5 
§ 30  Genomgång av kontaktlistan ........................................................................................ 6 
§ 31  Rapporter/redovisningar från möten/träffar ................................................................ 7 
§ 32  Handlingsplan, mål och aktiviteter 2016-2018, ev. revidering ................................. 8 
§ 33  Tillgänglighetspris och utdelning .................................................................................. 9 
§ 34  Kvittering av boken "Ett samhälle för alla" till föreningarna ................................... 10 
§ 35  Övriga frågor .................................................................................................................. 11 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 

Rådet för funktionshinderfrågor 2016-11-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

3

 Diarienummer 

     
 
§ 27 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna 
 

 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll gås igenom. 
 
När det gäller dagen för Hälsa, Trygghet och Säkerhet som Funktionshinderrådet och 
Pensionärsrådet arrangerade tillsammans hösten 2016 diskuterar rådet möjligheten att våren 
2017 själva arrangera en Tillgänglighetsdag. Detta eftersom rådet anser att 
tillgänglighetsfrågorna kom i skymundan på dagen för Hälsa, Trygghet och Säkerhet.     
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§ 28 
 
Aktuellt kring om- och nybyggnationer 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av informationen.  
2. Rådet har gjort fastighetschef Anders Berg uppmärksam på att det inte finns hörslinga 

i Slottegymnasiets lilla aula. 
 

 
Sammanfattning 
 
Fastighetschef Anders Berg informerar att det inte skett några förändringar - när det gäller 
återuppbyggnaden av förvaltningshuset - sedan sist han besökte rådet 2016-09-20.  
 
Han berättar att en MBL-förhandling infaller 2016-11-21 och om det då inte inkommer några 
protester fastställs liggande ritning. Målet är att återuppbyggnaden ska vara klar veckan efter 
midsommar. För att det ska bli verklighet gäller att allt går enligt tidplanen. På gång är att 
man ska se över möjligheten till en tidsbegränsad anställning eftersom projektet inte hinns 
med, med befintlig personal.   
 
Anders Berg informerar även om att Folkparkens glasveranda ska tillgänglighetsanpassas och 
förses med ramper.  
 
Arbetet med renoveringens av Slottegymnasiets aula beräknas att påbörjas i januari eller 
februari 2017 med budgeten 9 600 000 konor. Möjligheten till en lågfartshiss ses över som en 
tillgänglighetsfrämjande åtgärd. En medlem i Funktionshinderrådet berättar att det inte finns 
hörslinga i lilla aulan. Anders Berg tar med sig den informationen.     
 
Anders Berg berättar också om målsättningen att alla förskolor i kommunen ska helrenoveras 
enligt SundaHus-konceptet när det gäller exempelvis miljöfrågor och materialval i förhållande 
till allergier.  
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§ 29 
 
Arvodesregler och ifyllande av utbetalningslista 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Bjuda in tjänsteperson från löneenheten till nästa möte.  
 
Sammanfattning 
Maria Asplund var inbjuden till dagens möte att informera om arvodesregler och hur man 
fyller i utbetalningslista. Maria blev med kort varsel förhindrad att närvara och ska bjudas in 
till rådets nästa möte.   
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§ 30 
 
Genomgång av kontaktlistan 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Nuvarande kontaktlista är aktuell.  
2. Rådet ska ha i åtanke inför kommande föreningsårsmöten att välja representanter till 

Funktionshinderrådet. 
3. Sända årsmötesprotokoll samt meddela kontaktuppgifter till rådets sekreterare.  

 
Sammanfattning   
Vi går igenom nuvarande kontaktlista som konstateras vara aktuell. Inför nästa års årsmöten 
hos föreningarna ska man komma ihåg att utse ledamöter och ersättare till 
Funktionshinderrådet samt inkomma med kontaktuppgifter till sekreteraren för de valda 
representanterna.    
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§ 31 
 
Rapporter/redovisningar från möten/träffar 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av informationen.   
 
Sammanfattning   
Ordförande Marie-Louise Hellström informerar om ett möte med Gata/Parks enhetschef 
Emma Nordebo Snygg och samhällsutvecklingsutskottets ordförande Jonny Mill (LB) där de 
talat om lösningar för uppfällbara bänkar vid Coop, Tingshuset, Finess och Unitis. Rådets 
ledamöter uppmanas av ordförande att till nästa gång tänka på och återkoppla om möjliga 
platser för uppfällbara bänkar på fler ställen och orter som exempelvis Los, Färila och Järvsö.    
 
Sekreterare Maria West Mutiso har deltagit på en nätverksträff och informerar därifrån om 
projektet Vård på distans. Projektet har på Ljusdals sjukhus byggt om en patientsal vilken 
utrustats med video och tv-skärmar där man kopplar upp sig mot läkare på annan ort och 
samtalar i realtid. Rummet är försett bland annat med hörslinga och sekretessdörr. 
Läkarbesöken inom projektet har främst riktats in på logopedi, ortopedi och onkologi.  
 
Sekreterare Maria West Mutiso informerar också om en pågående förarcertifiering av X-
trafiks samtliga chaufförer för färdtjänst och sjukresor. Utbildningen tar bland annat upp 
bemötande, tillgänglighetsaspekter och samtalsämnen i fordonet. Prov avläggs och därefter 
får föraren en legitimation som ska förvaras synligt i fordonet. Utbildningen ska förnyas vart 
5:e år.  
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§ 32 
 
Handlingsplan, mål och aktiviteter 2016-2018, ev. revidering 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Bjuda in Ingrid Sundström, verksamhetschef för äldreomsorgen.   
 
Sammanfattning   
Rådets handlingsplan för 2016-2018 gås igenom.  
 
När det gäller området Arbetstillfällen har ordförande Marie-Louise Hellström ställt frågan 
till Närljus och till Ljusdals kommun om hur många personer med funktionsnedsättning som 
arbetar i kommunens företag. Närljus hänvisat till Arbetsförmedlingen som i sin tur uppgett 
att de inte har den statistiken. Maria West Mutiso ska vid nästa möte informera om tjänster 
och service som Arbetsförmedlingen erbjuder personer med funktionsnedsättning.    
 
Inom området Bildning och utbildning anser Ulla Lindberg från Reumatikerföreningen att det 
vore bra om man kunde använda sig av bilder som stöd när man samtalar med äldre inom 
äldreomsorgen. Att exempelvis visa en bild på en korv när personal eller brukare vill säga 
korv, men muntligt inte når fram till varandra. 
 
Inom området Boende framförs vikten av kompetent personal i de olika kommunala boendena 
vilka kan hantera hörapparater med reservdelar, insättning och uttagning. Rådet vill veta hur 
detta fungerar i Ljusdals kommun.    
 
Inom området Aktivt miljöarbete samt natur och livsmiljö diskuterades möjligheten till någon 
form av tillgänglighetsguide.   
 
Jörgen Brink från FUB har synpunkter på kommunens jourtelefon för personer i stöd- och 
omsorgsboenden. Han nämner exempelvis att det ibland inte är någon som svarar. Rådet vill 
ha information om rutiner gällande jourtelefonen.  
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§ 33 
 
Tillgänglighetspris och utdelning 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Hedsta Letsbo byalag får årets tillgänglighetspris. 
2. Dag och tid för utdelning av priset ska bestämmas och meddelas rådets medlemmar 

för frivilligt deltagande.   
3. Ljusdals-Posten samt kommunens informationsenhet ska bjudas in till utdelningen.  

 
 

Sammanfattning 
 
Hedsta Letsbo byalag har byggt en bastu med full tillgänglighet. För det vill rådet belöna dem 
med årets Tillgänglighetspris.   
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§ 34 
 
Kvittering av boken Ett samhälle för alla 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Deltagande ledamöter kvitterar ut sin förenings exemplar.  
 

 
Sammanfattning 
 
Boken ”Ett samhälle för alla” har köpts in och följande föreningar får sitt exemplar: 
Socialdemokraterna, Diabetesföreningen, Demensföreningen, Parkinsongruppen, DHR, FUB, 
RSMH, Dyslexiförbundet i Hälsingland (tidigare FMLS), Reumatikerföreningen och HRF. 
Föreningar som kvarstår att kvittera sitt exemplar: Elöverkänsligas förening, RBU och 
Psoriasisföreningen.      
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§ 35 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 
 

1. Inhämta information om Ljusdals kommuns eventuella regler när det gäller utdrag 
ur belastningsregistret för nya medarbetare inom stöd och omsorg.  

 
 
Sammanfattning 
 
Jörgen Brink från FUB väcker frågan om den regel som han och rådet anser ska finnas i 
Ljusdals kommun när det gäller att nya medarbetare ska visa ett utdrag ur belastningsregistret 
innan anställning. Allt för att göra tillvaron trygg för funktionsnedsatta. Rådet vill veta om det 
finns en regel kring nämnda registerutdrag vid nyanställningar inom stöd och omsorg.     
 
 


