
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 

Rådet för funktionshindersfrågors  2016-10-18 
arbetsutskott  
 
Plats och tid Kramstarummet 13:15 - 16:00 
 
Beslutande: Marie Louise Hellström (M), ordförande 
 Elin Jonsson, Demensföreningen 
 Jörgen Brink, FUB 
 Ulla Lindberg, Reumatikerföreningen 
  
 
  
 
Övriga deltagande Kia Pehrsdotter, sekreterare 
 

Utses att justera Jörgen Brink   
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal   
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ..............................................................................  Paragrafer 16-24 
 Kia Pehrsdotter 
  
Ordförande  ..............................................................................  
 Marie-Louise Hellström 
 
Justerande  ..............................................................................  

 Jörgen Brink  
 
 

   
 

  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 

Rådet för funktionshindersfrågors  2016-10-18 
arbetsutskott 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2

 
 
§ 16  Föregående protokoll ..................................................................................................... 3 
§ 17  Rapport återuppbyggnad förvaltningshuset samt andra aktuella 
fastighetsärenden. ................................................................................................................... 4 
§ 18  Rapport från dagen "Hälsa, säkerhet och trygghet" .................................................. 5 
§ 19  Rådets mål- och handlingsplan 2016-2018 ................................................................ 6 
§ 20  Tillgänglighetsdag ........................................................................................................... 7 
§ 21  Tillgänglighetspris ........................................................................................................... 8 
§ 22  Information från föreningarna ....................................................................................... 9 
§ 23  Gäster kommande råd ................................................................................................. 10 
§ 24  Övriga frågor .................................................................................................................. 11 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 

Rådet för funktionshindersfrågors  2016-10-18 
arbetsutskott 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

3

 Diarienummer 

     
 
§ 16 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll gås igenom. 
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§ 17 
 
Rapport återuppbyggnad förvaltningshuset samt andra aktuella 
fastighetsärenden. 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 

 
Sammanfattning 
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om pågående och kommande byggnadsprojekt i 
kommunens regi. 
 
Återuppbyggnad förvaltningshuset 
Ett förslag inför MBL förhandling finns nu klart. Planlösningen på entréplanet ska ge både 
bättre tillgänglighet och frångänglighet (utrymning). Vissa tekniska och mekaniska lösningar 
syns inte på ritningen men som exempel kommer det att finnas knappar för dörröppning som 
är anpassade för rullstolsburna. En felaktig uppgift om att cafeterian kommer att ha en 
inglasad uteplats dementeras. Cafeterian kommer troligen att få cirka 60 sittplatser.  
 
I väntan på att biblioteket färdigställs och kan öppnas kommer ett tillfälligt utrymme för 
tidningsläsning att öppnas i anslutning till tillfälliga entrén. 
 
Slottegymnasiets aula 
Projekteringen från 2011 tas upp igen inom 14 dagar. Det blir samma entré för alla som 
kommer till aulan. Mycket av den renovering som ska utföras gäller teknik som till exempel 
ljud och ljus. Verksamhetschefen Erik Nilsson kommer att informera rådet om Slottehubben 
nu på fredag den 21 oktober. Fastighetschefen återkommer med information vid nästa möte. 
 
Vi förskola 
Vi förskola ska byggas om och byggas till för att rymma en ytterligare förskoleavdelning samt 
bättre personalutrymmen. Bygglov finns beviljat. Färdigprojektering ska startas upp. All 
verksamhet finns i markplan men utemiljön är kuperad och kanske lite för brant så det ska 
man hitta lösningar för. 
 
Glasverandan folkparken 
Den glasveranda med servering som finns i folkparken kommer att åtgärdas och planeras att 
vara klar innan vintern. 
 
Muséet 
Muséet kommer att få en tillgängligare entré med stålramp och automatik för dörröppning. 
Någon större satsning för verksamheten görs ej i nuläget då muséet planerar att flytta.  
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§ 18 
 
Rapport från dagen "Hälsa, säkerhet och trygghet" 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Synpunkterna förs vidare till utvärderingen den 20 oktober. 
 

 
Sammanfattning 
 
Det var glädjande att det kom så mycket besökare jämfört med tidigare tillgänglighetsdagar. 
Det var en bra blandning på deltagare, det var bra föreläsningar, bra koncept samt bra lokaler 
och mat. 
 
Till nästa gång kan man eventuellt ha alla förenings-/presentationsborden inne i 
föreläsningssalen då det inte är mycket folk vid dessa bord under pågående föreläsning. Då 
kan även alla föreningsrepresentanter och presentatörer ta del av föreläsningarna på ett bättre 
sätt. 
 
Önskvärt att även maten från kostenheten hade varit uppmärkt med innehåll liksom 
församlingsgårdens mat för att underlätta för allergiker. 
 
En uppföljning av dagen kommer att göras torsdag 20 oktober. Alla tjänstemän som arbetade 
med och under dagen samt alla från KPR och RÅFF som var utsedda till arbetsgruppen inför 
arrangemanget av dagen är kallade till utvärderingen. Arbetsutskottets synpunkter tas med till 
utvärderingen.   
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§ 19 
 
Rådets mål- och handlingsplan 2016-2018 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Förslag till revidering av handlingsplanen upprättas. 
 

 
Sammanfattning 
 
Önskemål om att handlingsplanen revideras med att maten från kostenheten ska ha 
innehållsförteckning. Sekreteraren gör förslag på formulering för godkännande vid nästa råd. 
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§ 20 
 
Tillgänglighetsdag 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Fortsatt arbete kring frågan om en särskild tillgänglighetsdag. 
 

 
Sammanfattning 
 
Fråga om en särskild tillgänglighetsdag behövs utöver den gemensamma dagen för Hälsa, 
säkerhet och trygghet diskuterades. Arbetsutskottet anser att en särskild tillgänglighetsdag ska 
organiseras då tillgänglighetsfrågorna är viktiga att föra ut och synliggöra. 
 
 
(Efter sammanträdet konstaterades att förutsättningarna för att kunna arrangera en särskild 
tillgänglighetsdag redan under innevarande år inte finns.)   
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§ 21 
 
Tillgänglighetspris 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Hedsta bystugas bastuanläggning får 2016 års tillgänglighetspris. 
 

 
Sammanfattning 
 
Fråga om vem som ska få årets tillgänglighetspris diskuteras. Arbetsutskottet anser att Hedsta 
bystugas bastuanläggning ska ha priset. 
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§ 22 
 
Information från föreningarna 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Rådets arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
Sammanfattning 
 
Vid sammanträdespunkten information från föreningarna kommer inga anteckningar att föras 
annat än om någon skriftligt lämnar in ett underlag till protokollet. Detta för att minska tiden 
för protokollskrivande och minska risken för felaktig information. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 

Rådet för funktionshindersfrågors  2016-10-18 
arbetsutskott 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

10

 Diarienummer 

     
 
§ 23 
 
Gäster kommande råd 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. De föreslagna gästerna bjuds in till kommande råd. 
 

 
Sammanfattning 
 
Diskuterades gäster att bjuda in till kommande råd. Förslag är att åter bjuda in Ninni Fastén 
för betongparken. Förslag att bjuda in regionsrådet Per Bill. Förslag att bjuda in 
utbildningsförvaltningens förvaltningschef, Monica Hallqvist och ordförande för 
utbildningsnämnden, Allan Cederborg för information om olika tillgänglighetsfrågor i 
kommunens skolor. 
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§ 24 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 

 
Sammanfattning 
 
Informerades om att förslag om att sätta upp uppfällbara sittplatser med jämna mellanrum på 
köpingen nu har skickats till KS samhällsutvecklingsutskott. 
 
Informerades om att Västra Götalandsregionen har mycket bra informationsmaterial om 
tillgänglighet på sin hemsida. 
 
Informerades om att Solange Nordh är vald till ersättare för Marie-Louise i rådet för 
funktionshinderfrågor. 
 
Informerades om att beslut tagits att plats för handikapparkering vid förvaltningshuset inte 
flyttas under ombyggnationen. 
 
Informerades om att ordförande Marie-Louise Hellström kommer att träffa fastighetschef 
Anders Berg och representant från Norrsvedja fastigheter AB i ett möte om 
parkeringsplatserna vid Slottebacken.   
 
 
 
 


