
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-04-15 
 
Plats och tid Sunnanåsrummet,  13:15 -   
 
Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande 
 Marie-Louise Hellström (M) 
 Inga-Lisa Sundqvist, DHR 
 Jörgen Brink, FUB 
 Lars Steen PSO 
 Otto Forsberg, HRF 
 John Bertil Eriksson, RBU 
 Lena Norberg, RSMH 
 Lena Anderssson, FMLS 
 Elin Jonsson, Demesföreningen 
 Tord Björk, Ljusdals Diabetesförening 
 Ulla Lundberg, Parkinsongruppen i Ljusdal 
 Annelie Nordh, Reumatikerföreningen 
 
 
 
 
Ej Beslutande:                     Karl-Erik Wigholm 
 
 
Övriga deltagande Inger Höij, Sekreterare  
 Lena Persson Färdtjänsthandläggare 
 Marika Åsen Lss/SOL- handläggare 
 Maria Storing-Forsell Lss/SOL- handläggare 
 Mikael Ohlsson  Chef Arbetsförmedlingen 
  Magdalena Fahlmark Arbetsterapeut 
 
Utses att justera  Otto Forsberg HRF   
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal   
 
 
 
 
Underskrifter 

 
 
 
Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  14-23 
 Inger Höij 
  
 
Ordförande  ...........................................................................  
 Markus Evensson 
 
 
Justerande  ...........................................................................  
  Otto Forsberg 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-04-15 
 
 
§ 14 
 
Upprop 
 
Upprop av mötesdeltagarna. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-04-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 15 
 
Val av justerare 
 
Otto Forsberg valdes att justera dagens protokoll. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-04-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 16 
 
Funktionsnedsättning och möjligheter till arbete 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen 
 
Sammanfattning 
Mikael Olsson Chef på arbetsförmedlingen samt Magadela Fahlberg  arbetsterapeut besökte 
rådets möte för att informera om arbetsförmedlingens verksamhet i stort samt hur och på 
vilket sätt de arbetar för att underlätta för personer med en funktionsnedsättning att kunna ta 
del av arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingen har en budget på 136 miljoner kronor och i Ljusdal arbetar 32 personer 
(25.5 årsarbetare). Totalt inskrivna den 15 april var 2 479 personer av dessa har 678 en 
registrerad funktionsnedsättning. Av presentationen framkom att arbetsförmedlingen har stora 
resurser både personellt och ekonomiskt att hjälpa människor till att få ett arbete både genom 
lönestöd, rehabilitering, anpassning av arbetsplatsen samt med arbetshjälpmedel.   
Åhörarkopia som bilaga. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-04-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 17 
 
Information 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen 
 
Sammanfattning 
1. Ordföranden informerar om arbetet med att revidera tillgänglighetsguiden. Vi har skickat ut 
provenkäter som kommer att utvärdera därefter kommer vi att göra ett utskick till affärer, 
näringsidkare kommunala bolag mfl. 
 
2. Aktuell information från HSO lämnades ut. 
 
3. Ordföranden informerar om att den 3 maj kl 14.00 kommer vi att ha en policy o 
handbokssläpparfest. Inbjudan delades ut till rådets medlemmar. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-04-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 18 
 
Webbaserat protokoll? 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att papperskopior även i fortsättningen kommer att 
distribueras ut med kallelsen till de som så önskar. Övriga kommer att få kunna ta del av 
protokollet via rådets hemsida. 
 
Sammanfattning 
Rådet diskuterade om protokollen skulle distribueras endast digitalt eller i pappersformat. 
Rådet beslutade att de som önskar får protokollen digitalt via rådets hemsida de andra får dem 
hemskickade med kallelsen. En lista skickades runt där de som ville ha protokollen digitalt 
kunde anmäla sig. Sekreteraren meddelar berörda via mail att protokollet är klart. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-04-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 19 
 
Kandidater till 2013 års tillgänglighetspris 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen 
 
Sammanfattning 
Rådet diskuterade kring tillgänglighetspriset. Det är viktigt att rådets medlemmar inkommer 
med förslag på tänkbara kandidater.  
Vid rådets nästa möte i september bör vi har tänkbara kandidater att diskutera. Ordföranden 
föreslår att tillgänglighetspriset delas ut under vår temadag som vi kommer att ha under 
hösten.  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-04-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 20 
 
P-bot, för godkännande av rådet 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att godkänna sekreterarens förslag till utformning på 
P-bot. 
 
Sammanfattning 
Sekreteraren har gjort ett förslag på "P-bot" som kan användas för att uppmärksamma 
felparkerare som av olika anledningar ställt sig på en parkering avsedd för personer med 
funktionsnedsättning. Fler exemplar finns att hämta hos sekreteraren. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-04-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 21 
 
2013 års Temadag. Förslag på innehåll 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att utforma ett förslag 
till program för temadagen.  
 
 
Sammanfattning 
Inför vår temadag under hösten 2013 så uppmanades mötesdeltagarna att inkomma med 
förslag på tänkbara aktiviteter till sekreteraren. Bl.a. så nämndes att föreningar som håller på 
med idrott anpassad för personer med funktionsnedsättning eventuellt kan bidra med 
aktiviteter. Sekreterare undersöker den möjligheten samt inkommer med ett förslag på 
innehåll i temadagen. 
 
  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-04-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 22 
 
Färdtjänstregler. Information av Lena Persson 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del a informationen. 
 
Sammanfattning 
Färdtjänsthandläggare Lena Persson informerade om vilka regler som gäller för färdtjänst, 
riksfärdtjänst samt sjukresor. Informationsmaterial delades ut under mötet.  
 
Upphandlingen av utförare för färdtjänst sköts av X-trafik. Sekreteraren har 13-0 4-16 
kontaktat X-trafik för att få underlaget för upphandlingen. X-trafik meddelar att i princip alla 
taxibolag i länet har ett avtal med X-trafik. När en kund beställer en resa ser datorn vilken bil 
som finns närheten och dirigerar den till rätt kund.  Billigaste bil gäller. 
 
Sekreteraren har idag via mail fått förfrågningsunderlaget som gått ut till alla taxibolag inför 
upphandlingen.  Den som önskar kan ta kontakt med sekreteraren för att få läsa det. 
 
Om man som kund upplever att något inte fungerar så uppmanar Lena Persson att skriftligt 
inkomma med klagomål och tala om vad som inte har fungerat. Klagomålen kan lämnas till 
färdtjänsthandläggare Lena Persson plan 3 förvaltningshuset. 
 Blankett för att lämna synpunkter finns att få av Lena eller att laddas ner från nätet. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2013-04-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 23 
 
Övrigt 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen 
 
Inbjudan visning av trygghetsboendet. 

1. Ordföranden informerar om att rådets medlemmar är bjudna på visning av det nya 
trygghetsboende på Gärdeåsen den 17 juni klockan 14.00. Inbjudan kommer att 
skickas ut. 

 
Föreläsning med Tomas Fogde 

2. Marie-Louise Hellström informerar att Tomas Fogde kommer att ha en föreläsning på 
Delsbo ridhus den 15 maj klockan 18.00. Alla som är intresserade kan anmäla sig på 
DKRS.se. 

 
Flextidsavtalet inom omsorgsförvaltninmgen. 

3. Jörgen Brink framför en oro över det nya flextidsavtalet som han och hans 
medlemmar tror kommer att innebära försämringar för deras medlemmar. 
Ordföranden meddelar att facket sagt upp avtalet och att det nya AB avtalet gäller. 

 
Besöksparkering på Månsgatan 

4. Jörgen Brink påtalar att personer inom FUB hört av sig angående besöksparkering vid 
gruppboendet på Månsbacken. Enligt uppgift skulle det inte finnas någon 
besöksparkering. 
Sekreteraren undersökt den saken och funnit att det finns 4 besöks och 
boendeparkeringar i anslutning till boendet samt 2-3 parkeringar längsmed gatan mitt 
emot Hantverkargården.   

    
 
 
  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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