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§ 32 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden redogör för vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de frågor som 
framfördes på sammanträdet den 11 juni 2012. 
 

- Ombyggnad av korttidsboendet på Mårtensgatan.  
Beslut om ombyggnation togs av Omsorgsnämnden 12-08-21. 
 

Jörgen Brink FUB framför följande synpunkter till ordföranden angående ombyggnationen.  
Gör rätt från början, ha samråd med föräldrar och personal. Återinför föräldramöten.  
Tillskapa parkeringsplats i anslutning till huset för av och påstigning. Det bör finnas tillgång 
till en katastrofplats på boendet. 
 

- Försämringar på Habiliteringen i Hudiksvall. 
RBU är oroad över den höga personalomsättningen vid Hudiksvalls sjukhus, risken för 
bristande kontinuitet, vilket skapar oro hos barn och föräldrar.  
Den stora kompetens som en pensionerad läkare besitter utnyttjas inte till att vara 
mentor till läkare som framfört önskemål om att få arbeta på Habiliteringen. 
 
Markus Evensson kommer den 7 september att träffa ledamöter i Nätverk Närvård i 
Gävle. Han kommer att framföra RBU:s synpunkter vid det sammanträdet.  
 

- Önskemål om att få använda gymmet på Furugården i Los.  
Ordföranden informerar om att gymmet är flyttat till skolan. Dit allmänheten är 
välkommen. 
 

- Önskemål om utökade öppettider för matsalen på Furugården i Los. 
Ordföranden informerar om att det i dagsläget inte finns ekonomiska förutsättningar 
att utöka öppethållandet. 
 

- Avsaknad av parkeringsplats vid Slottebackens gruppbostad. 
Ordföranden gör en skrivelse till Norrsvedja AB och påtalar problemet. 
 

- Brister i uppdateringar på kommunens hemsida ang. omsorgsförvaltningen. 
De påtalade bristerna är nu åtgärdade. 
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- Angående hörselslingor i kommunens fastigheter och i affärer. 
Ordföranden kontaktar kommunens fastighetsförvaltning och efterhör hur det ser ut i 
kommunens lokaler. 
 

- Synpunkter från DHR om att de upplever brister i rehabiliteringsinsatser i vårt 
län samt att hjälpmedel är dyra att införskaffa.  
Den 10 december kommer Mait Sedström sektionsledare från Ljusdals sjukhus 
arbetsterapi/sjukgymnastavdelningen att berätta om sin verksamhet. 
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§ 33 
 
Information 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

1. Ordföranden informerar om att Policy för funktionshinderfrågor har gått ut på remiss 
till de olika politiska partierna. Remisstiden går ut den 30 september. 

 
2. Ny terminologi för råd och konsulent, de nya beteckningarna är. 

Rådet för funktionshinderfrågor samt Strateg i funktionshinderfrågor.  
 

3. Önskemål har framförts av rådet till Ljusdals energi om att förtydliga skyltningen på 
väggen med Ljusdals vatten och Ljusdals renhållning. 
Jon Johansson Informations och marknadschef har svarat följande. Under Ljusdals 
energi och Ljusnet ingår 7 olika bolag och dessa har de valt att samla under ovan 
nämnda två varumärken. De förtydligar gärna informationen men vill ogärna fylla 
ytterväggen med skyltning. För närvarande finns informationen om vatten och 
renhållning på deras ytterdörr. Ordföranden beslutar att vi avslutar ärendet. 
 

4. Information om temadagen den 24 oktober. Nu börjar programmet att ta form. Vi 
kommer att ha 2 föredragshållare, Ole Gyllun  samt Staffan Landin. Föreningarna 
samt biblioteket medverkar också. Tommy Olsson från rådet kommer att medverka 
med underhållning under dagen. 

 
5. En nationell temadag kommer att genomföras den 1 oktober som heter Peppar/Peppar. 

Temadagen fokuserar på äldres säkerhet och kommer i Ljusdals kommun att 
genomföras av omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten tillsammans. 
 

6. Information om budgetläget för rådet tom. juli 2012. Riktvärde 58.3% och rådet har 
förbrukat 52%. 

 
7. Rådets ledamöter uppmanas att komma med nomineringar till 2012 års 

tillgänglighetspris senast den 30 september. Nomineringar lämnas till sekreteraren. 
 

8. Informationsdag om Kommunkunskap kommer att hållas den 10 december mellan  
kl. 15-17. Informationen kommer att presenteras av kanslichef Karin Höglund.  
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§ 34 
 
Föreningarnas frågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådets medlemmar framför följande synpunkter. 
 

1. Jörgen Brink framför synpunkter om att vid varje rådsmöte berättar en förening om sin 
verksamhet under ca 10-15 minuter. 

 
2. Jörgen Brink FUB vill att rådet gemensamt framför önskemål till kommunledningen 

om att det görs ett utdrag i belastningsregistret när man anställer personal inom 
omsorgsverksamheten. 
Mötet beslutade att ordföranden gör en skrivelse till kommunfullmäktige. 

 
 

§  35 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådet har tagit del av informationen 
 

1. Bemötandeguiden godkändes och kommer att gå i tryck. 
 

2. Jörgen Brink FUB informerar mötet om att habiliteringen i Hudiksvall under tidigare 
år har erbjudit bad på Ljusdals sjukhus.  Aktiviteten var mycket uppskattad och han 
önskar att den återupptas. Ordföranden kommer vid sitt möte den 7 september med 
Nätverk närvård att framföra FUB:s synpunkter. 
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