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§ 36 
 
Upprop. Val av protokolljusterare. 
 
Inga-Lisa Sundqvist valdes att justera dagens protokoll. 
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§ 37 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar. 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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§ 38 
 
Information från Hörselföreningen 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Otto Forsberg HRF redogör för lokalföreningens aktiviteter i Ljusdal. 
Föreningen har för närvarande 114 medlemmar varav de flesta tillhör den äldre 
åldersgruppen. 
Varje sommar gör de en bussresa, de genomför något de kallar hörselns dag där de erbjuder 
information och aktiviteter. I år kommer den att sammanfalla med rådets temadag den 24 
oktober. Hörselföreningen kommer att hålla till i Tallåsenrummet. Där kommer det att finnas 
skrivtolk mellan kl. 12.00-14.00 
Föreningen ger ut en egen tidning. Otto berättar också att han har en apparat som mäter 
kvalitén på hörselslingor. Han kan vara behjälplig om någon så önskar. 
Medlemmarna betalar en medlemsavgift som oavkortad går till föreningens verksamhet. 
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§ 39 
 
Remissvar, Policy funktionshinderfrågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådsmedlemmarna tar del av inkomna remissvar.  
 
Sammanfattning.  
Vi har beaktat remissvaren från alla inkomna remissvar. Vi sänder härmed Policy för 
funktionshinderfrågor för antagande till Kommunfullmäktige. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2012-10-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

 Diarienummer 
     
 
§ 40 
 
Revidering av Tillgänglighetsguiden 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådets medlemmar tar del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om hur långt vi kommit i vårt arbete med att revidera nuvarande 
tillgänglighetsguide.  
Arbetsgruppen bestående av Åsa Juhlen IT, Markus Evensson samt Inger Höij har haft två 
möten där vi lagt upp planering och innehåll för vårt fortsatta arbete. Rådet kommer 
fortlöpande att informeras om vårt arbete. 
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§ 41 
 
Länsinformation HSO 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning. 
Sekreteraren redogör för viss länsinformation från HSO.  

1. Självregistrering inför besök på länets mottagningar kommer att testas på 
Endoskopienheten i Hudiksvall under september månad. Om försöket faller väl ut 
kommer detta att införas på alla mottagningar från och med oktober månad. 
 

2. För att öka patientsäkerheten kommer sammanhållen journalföring att införas. 
Vårdpersonalen får då en mer samlad bild av patientens vårdbehov. 
Enskilda kan själva meddela om de inte vill att uppgifter samlas i en sammanhållen 
journal. 
 

3. Ett bra sätt för föreningarna att hålla sig informerade om vad som händer i landstinget 
är att ta del av de protokoll som läggs ut på www.lg.se/handikappkonsulent eller 
minnesanteckningar som delges ordförande i samtliga föreningar som är anslutna till 
HSO.  

 
4. Angående nationell satsning på patientsäkerhet. Patientskadelagen tillkom 1/12 2011. 

Lagen har tillkommit pga att det finns ett stort vårdskadeproblem inom alla landsting. 
Socialstyrelsens siffror från 2010 visar att det finns 100.000 vårdskador/år och av 
dessa så får ca. 10.000 bestående men. Detta innebär 600.00 extra vårddagar/år. 
Dessutom dör 3000 personer/år. 
 
 Regeringen har nolltolerans när det gäller vårdskador och det finns en nationell 
satsning med en överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges kommuner 
och landsting.  Ni kan läsa mer på www.skl.se 
 
Vårdgivaren har en skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.  
 
Länsinformationsbladet från HSO delades ut till mötesdeltagarna. 

 

http://www.lg.se/handikappkonsulent
http://www.skl.se/
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§ 42 
 
Parkeringsplats för personer med funktionsnedsättning vid Ljusdals 
sjukhus 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta  
X-fastigheter och be dem att flytta en p-plats till motsatta sidan.  
 
Sammanfattning 
Synpunkter har framkommit till rådet kring parkeringsplatser för personer med 
funktionsnedsättning vid västra entrén Ljusdals sjukhus. Det finns i dagsläget två platser 
avsatta för detta ändamål men en av dem har en svag lutning.  
På motsatta sidan finns ytterligare två parkeringsplatser.  
Sekreteraren har samtalat med X-fastigheter Rolf Nordh kring problematiken och de har för 
närvarande inga planer på att förändra beläggningen för att utjämna nivåskillnader.  
Rolf Nordh uppmanar rådet att inkomma med en skrivelse om vi önskar en förändring. 
P-platser för personer med funktionsnedsättning har tidigare funnits på motsatta sidan men 
har ändrats tillbaka till nuvarande position efter klagomål från berörda.  
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§ 43 
 
Tillgänglighetspris 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och beslutar att Tommy Olsson 
tittar närmare på om COOP i Ljusdal är en värdig kandidat. 
 
Sammanfattning 
Inga nomineringar har inkommit till rådets tillgänglighetspris. 
Tommy Olsson föreslår att vi tittar närmare på COOP i Ljusdal som gjort en del förändringar 
i sina lokaler. Tommy inkommer med sitt omdöme till sekreteraren. 
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§ 44 
 
Förvaltare/God man 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att sekreterare och ordförande skickar en skrivelse 
till överförmyndarnämnden där vi påtalar upplevda brister i informationsspridning och tillsyn 
av de personer som har god man och förvaltare.  
 
Sammanfattning 
DHR framför på rådets möte att de upplever brister hos de som är god man eller förvaltare 
gentemot de personer som de är satta att sörja för. 
Vi i rådet vill gärna veta hur det förhåller sig. Sekreterare och ordförande får i uppdrag att 
formulera en skrivelse till överförmyndarnämnden. 
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§ 45 
 
Temadagen 24 oktober 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen 
 
Sammanfattning 
Onsdagen den 24 oktober kommer rådet för funktionshinderfrågor att genomföra årets 
temadag. Deltagande föreläsare är Ole Gyllun och Staffan Landin. Föreningarna, biblioteket 
samt två studieförbund kommer att presentera sin verksamhet.  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågor 2012-10-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

13 

 Diarienummer 
     
 
§ 46 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att kontrollera  
Vår policy för funktionshinderfrågor samt konventionen för personer med 
funktionsnedsättning mot deras skrivning.  
 
 
Sammanfattning 
Synskadades riksförbund har inkommit med förslag på skrivelse som de vill att vi skall 
överlämna till kommunens politiker.  
Skrivelsen handlar om att fler kommuner och landsting bör anta politiska riktlinjer kring hur 
man skall öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i 
arbetsmarknaden. Enligt en enkät från SKL (Sveriges kommuner och landsting) så har endast 
15%  sådana centrala beslut.  
Rådet beslutar att sekreteraren kontrollerar skrivningen mot konventionen och vår policy för 
funktionshinderfrågor innan vi går vidare. 
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