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 John-Bertil Eriksson  RBU 
 Otto Forsberg   HRF 
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§ 1 
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll 
 
1. Godkändes och lades till handlingarna. 
 
. 
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§ 2 
 
Information  
 
Information 
Ordföranden informerar om att: 

• Ljusdals kommun har talande Webb på sin hemsida. 
 

• Sekreteraren delar ut information angående färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor 
information från HSO. 

 
• Sekreteraren informerar om att protokoll från länshandikapprådens möten finns 

tillgängliga hos oss. 
 
Handikapprådet beslutar att  

Arbetsutskottet går igenom protokollen och om det är något som är intressant för oss tar vi 
med dem som en punkt på näts handikappråd.  
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§ 3 
 
Information om budget 
 
Handikapprådet beslutar 
 

1. Handikapprådet har tagit del av informationen om kommunal ekonomi och 
budgetprocess. 

 
Förvaltningsekonom Kia Pehrsdotter redogör för kommunal ekonomi och budgetprocess i 
Ljusdals kommun. 
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   KS 0047/12 
 
§ 4 
 
Handikapprådets Temadag den 24 oktober 2012 
 
 
 
Handikapprådet beslutar 
 

1. Beslutar i enlighet med vårt förslag att Vik. Handikappkonsulent Inger Höij 
tillsammans med handikapprådets AU/arbetsgrupp arbetar fram ett förslag på innehåll 
för temadagen. 

 
Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning  
Handikapprådet brukar varje år genomföra en temadag. Detta år genomför vi temadagen på 
FN: dagen den 24 november. Dagen valdes med anledning av att vi under året arbetar med en 
plan för implementeringen av FN konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar. 
Handikappförbunden kommer under dagen att delta och berätta om sina verksamheter. 
Biblioteket deltar också och berättar om vad de kan erbjuda för personer med 
funktionsnedsättningar. 
 
Förslag till beslut 
Att handikapprådet ger Inger Höij samt AU/arbetsgruppen i uppgift att arbeta fram ett färdigt 
förslag för temadagen. 
 
Handikapprådet föreslås besluta 

2. Att Inger Höij i samråd med handikapprådets AU/arbetsgrupp arbetar fram ett färdigt 
förslag.  

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2012. 
 
Beslutsexpidering 
2012-02- 
Inger Höij 
Vik. Handikappkonsulent 
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   KS 0746/06 
 
§ 5 
 
Bemötandeguide 
 
Handikapprådet beslutar 
 
1. Att handikapprådet ger Inger Höij i uppdrag att arbeta fram en reviderad bemötandeguide. 

Förslaget redovisas vid nästa Handikappråd. 
 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
Bemötandeguiden behöver uppdateras för att motsvara föreningarnas önskemål om innehåll 
samt Socialstyrelsens rekommendationer om ny terminologi inom området 
funktionsnedsättning/hinder. 
 
Förslag till beslut 
Att handikapprådet ger Inger Höij i uppdrag att arbeta fram en reviderad bemötandeguide. 
 
Handikapprådet föreslås besluta  
 
1. Att handikapprådet ger Inger Höij i uppdrag att arbeta fram en reviderad bemötandeguide. 
Förslaget redovisas vid nästa Handikappråd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-02- 
Inger Höij, Vik. Handikappkonsulent 
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§ 6 
 
Bostadsanpassning 
 
Handikapprådet beslutar 
 

1. Handikapprådet har tagit del av informationen om Bostadsanpassning. 
 
Tekniker/tillgänglighetsansvarig Roland Nilsson redogör för de bestämmelser som gäller vid 
bostadsanpassning i flerbostadshus samt i enskilda hem.  
 
Sammanfattning  
Lagen om bostadsanpassningsbidrag kom 1993. Boverket är tillsynsmyndighet. Syftet med 
lagen är att ge möjlighet till ett självständigt liv i den egna bostaden. Bidrag beviljas till 
personer i alla åldrar efter en behovsbedömning. Det görs en medicinsk bedömning samt en 
bedömning av en arbetsterapeut samt ibland också en tekniker som bedömer vad som är 
tekniskt möjligt att genomföra. 
I Ljusdal inkommer ca 100 ansökningar/år. Ca 75% är i enskilda bostäder och 25% i 
flerfamiljshus. Kostnad för bostadsbidrag är ca 4 miljoner kronor /år. 
I den nya Plan och bygglagen från 2011 finns krav på tillgänglighet. 
Angående elöverkänslighet och bostadsanpassning gäller följande. Socialstyrelsen påstår att 
problemet inte finns rent vetenskapligt. Därför kan man inte bevilja bostadsbidrag för detta. 
Däremot kan kommunen bevilja att bekosta ombyggnad men de får då inte kalla det för 
bostadsbidrag. Det finns idag olika tekniker att elsanera lokaler. 
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 Diarienummer 
   KS 0611/11 
 
§ 7 
 
Implementering av  FN- konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i Ljusdals kommun. 
 
 
Handikapprådet beslutar   
 

1. Att Handikapprådets au/arbetsgrupp arbetar med att utforma en plan för 
implementering av FN konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Planen skall användas i kommunens verksamheter.  
 

Ordföranden redogör tillsammans med sekreteraren för ärendet. 
 

Sammanfattning 
FN: konventionen ratificerades av Sverige 2009. Det är angeläget att arbetet med 
implementeringen av konventionen genomförs så skyndsamt som möjligt i vår kommun.  
Projektplan samt utskick av FN konventionen skickas till förvaltningschefer, presidierna och 
kommunala bolag. Vi ber om synpunkter och förslag av dem utifrån respektive 
verksamhetsområde. Svar begärs från dem senast 30 mars 2012. 
 
Förslag till beslut 
Att handikapprådet godkänner föreslagen tids och projektplan för implementering av FN 
konventionen. 
 
 
Handikapprådet föreslås att besluta 

2. Att godkänna den föreslagna tids och projektplanen för implementering av FN 
konventionen. 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2012 
 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-02- 
Inger Höij 
Vik. Handikappkonsulent 
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 Diarienummer 
   KS 0046/12 
 
§ 8 
 
 
Handikapprådets möten under 2012 
 
Handikapprådet beslutar   
 

1. Handikapprådet beslutar att anta den föreslagna årsplaneringen för handikapprådets  
möten.  
 
 

Förslag till beslut 
Att Handikapprådet godkänner föreslagen årsplanering för handikapprådets möten. 
 
 
Handikapprådet föreslås besluta  
Godkänna föreslagna årsplanering för handikapprådens möten. 
 
 
Sammanfattning 
I årsplanen framgår att två rådsmöten kommer att hållas tillsammans med pensionärsrådet. 
Tanken med det är att råden kan ha utbyte av att få träffas eftersom de delar många av de 
frågor som diskuteras i råden. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2012 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-02- 
Inger Höij 
Vik. Handikappkonsulent 
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§ 9 
 
Övriga frågor 
 
Handikapprådet beslutar 
 
 

1. Jörgen Brink FUB undra om kommunen kontrollerar med belastningsregistret när det 
anställs medarbetare inom omsorgen om utvecklingsstörda? 

 
Handikapprådet beslutar att handikappkonsulent Inger Höij undersöker vilka rutiner 
kommunen har och återkommer vid nästa handikappråd. 
  
 
Handikapprådet beslutar 
 

2. Jörgen Brink FUB informerar om att det på P-skivan står att den skall läggas väl synlig 
på höger sida i vindrutan. Detta medför svårigheter för vissa personer med 
funktionsnedsättningar. 

 
Handikappkonsulent Inger Höij får i uppdrag att höra med informationsavdelningen om de 
kan ändra på informationen. Återkommer med svar på nästa handikappråd. 
 
 
Handikapprådet beslutar 
 

3. Jörgen Brink tar upp frågan om standarden på korttidsboende för personer med 
utvecklingsstörning. Standarden på befintligt korttidsboende är låg. 

 
Ordföranden informerar om att Mårtensgatan kommer att byggas om till ett funktionellt  
Korttidsboende under 2012.  
 
 
Handikapprådet beslutar 
 

4. Anneli Nordh Reumatikerföreningen undrar över varför det saknas information om 
renhållning och vatten på utsidan av huset där Ljusdals Energi håller till. 
 

Ordföranden och handikappkonsulenten får i uppdrag att skicka ett brev till Vd för Ljusdals 
Energi och be dem att sätta upp information om att de också finns där. Det är i högsta grad en 
tillgänglighetsfråga att allmänheten informeras om var de finns redan på utsidan av huset.  
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Handikapprådet beslutar 
 

5. Tommy Olsson PSO informerar att han skall hålla i en matlagningskurs.  
”Mat som botar” Alla hälsas välkommen att delta. Anmälan sker genom ABF. 

 
 
Handikapprådet beslutar 
 

6. Inga-Lisa Sundqvist DHR lyfter upp frågan om de övergrepp som skett vid resor med 
färdtjänsten i Hälsingland. Hon finner det upprörande att övergrepp på människor med 
funktionsnedsättningar kan förekomma. 
 
Ordföranden och sekreteraren fick i uppdrag att göra en skrivelse till X-trafik för att 
påtala att handikapprådet i Ljusdal ser mycket alvarligt på det som hänt. Handikapprådet 
vill även veta hur X-trafik i framtiden skall arbeta för att undvika att det händer igen. 
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