
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-10 
 
 
 
Plats och tid Sunnanåsrummet,  13:15 -  15.00 
 
Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande 
 Marie-Louise Hellström (M) 
 Madelene Lindberg, SRF 
 Karl-Erik Wigholm, DHR 
 Jörgen Brink, FUB 
 Otto Forsberg, HRF 
 Tomas Skogstjärn, RSMH 
 Lena Andersson, FMLS 
 Elin Jonsson, Demensföreningen 
 Birgith Persson, Ljusdals Diabetesförening 
 Ulla Lundberg, Parkinsongruppen i Ljusdal 
 Annelie Nordh, Reumatikerföreningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Inger Höij, sekreterare  
 
Utses att justera Otto Forsberg  HRF 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal   
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  1-8 
 Inger Höij 
  
 
Ordförande  ...........................................................................  
 Markus Evensson 
 
 
Justerande  ...........................................................................  
  Otto Forsberg 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-10 
 Diarienummer 
     
 
§ 1 
 
Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Gävleborgs län, HSO. 
Länsinformation 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Informationsbladet från HSO delades ut tillmötesdeltagarna vid mötet. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-10 
 Diarienummer 
     
 
§ 2 
 
Information kring utbildning i funktionshinderfrågor. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Efter önskemål från DHR så har sekreteraren har av kommunchefen fått i uppdrag att komma 
med ett förslag på utbildning i funktionshinderfrågor till politiker och ledande tjänstemän i 
kommunen. 
Sekreteraren kommer att diskutera förslag till innehåll med länets kollegor och därefter lämna 
ett förslag till kommunchefen. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-10 
 Diarienummer 
     
 
§ 3 
 
Information kring mobilanvändning i tjänsten. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
FUB har vid sammanträdet den 13-11-11 ställt frågan om det finns några riktlinjer för hur 
mobiltelefon får/bör användas av personal inom omsorgsverksamheten under arbetstid.  
En skrivelse har skickats till kommunstyrelsen för att efterhöra om det finns några riktlinjer. 
Skrivelsen skickades också till utbildnings och omsorgsnämnden för kännedom. 
Rådet har ännu inte fått något svar på skrivelsen. 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-10 
 Diarienummer 
     
 
§ 4 
 
Information kring hörslinga i kommunens reception. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Sekreteraren informerar om att det köpts in en hörslinga till kommunens nya reception. 
Receptionen har möjlighet att anpassa höjden till personer som sitter i rullstol.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-10 
 Diarienummer 
     
 
§ 5 
 
Upphandling 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att alla remisser skall gå till strategen i 
funktionshinderfrågor som därefter informerar ordföranden i rådet. Eventuellt till 
arbetsutskott/ råd  eller direkt till respektive förening som kan vara berörd av frågan. 
 
Sammanfattning 
Carina Pehrsdotter ansvarig för bl.a. upphandlingar i kommunen undrar hur mycket vi vill och 
kan engagera oss i olika upphandlingar. Enligt ordföranden så behövs det en struktur på hur vi 
bör förfara när det blir aktuellt med någon upphandling där funktionshinderperspektivet bör 
beaktas.  
Rådet beslutade om följande struktur: 
 Alla remisser till strategen i funktionshinderfrågor som informerar ordföranden därefter 
eventuellt till arbetsutskott och råd eller direkt till respektive förening för synpunkter, därefter 
åter till strategen i funktionshinderfrågor. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-10 
 Diarienummer 
     
 
§ 6 
 
Val 2014 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunens valadministratörer Karin Höglund samt Eva Wiberg informerade rådet om de 
stundande valen. 
I vallagen så poängteras det att vallokaler skall vara tillgängliga.  
Förtidsröstning kan göras på kommunens alla bibliotek. För de som inte kan komma till en 
vallokal så kan man använda sig av budröstning. 
På valmyndighetens hemsida finns information om hur ett val går till. Vid eventuella frågor 
och funderingar så vänder ni er till kommunens valadministratörer. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

8 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-10 
 Diarienummer 
     
 
§ 7 
 
Reglemente för funktionshinderrådet. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutade att reglementet skall fastställas på rådets möte  
Den 14 april. 
 
Sammanfattning 
Under mötet gjordes det en genomgång och revidering av reglemente för 
funktionshinderfrågor. Sekreteraren fick i uppdrag att renskriva dokumentet. Vid nästa råd i 
april kommer reglementet att fastställas. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-10 
 Diarienummer 
     
 
§ 8 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

1. DHR lyfter frågan kring trygghetslarmens tillförlitlighet, det är oerhört viktigt att 
brukarna kan känna en trygghet med de larm de har. Ordföranden informerar om hur 
det fungerar idag. I Ljusdals kommun så har larmen fungerat på ett mycket bra och 
tillfredställande sätt. 

 
2. För samråd har rådet för funktions hinderfrågor fått en planbeskrivning över 

korsningen Hotellgatan/ Bjuråkersvägen från Samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Detaljplanen syftar till att planlägga marken nordost om korsningen 
Hotellgatan/Bjuråkersvägen för parkeringsändamål med möjlighet till att bygga ett 
parkeringshus eller garage. 
Planen syftar även till att öka framkomligheten i korsningen och att bredda 
trottoarerna för gång och cykelburna trafikanter. 
Rådet beslutar att i dagsläget inte komma med några synpunkter på detaljplanen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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