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 Diarienummer 
     
 
§ 1 
 
Presentation av arbetsutskott 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Presentation av rådets arbetsutskott 
 

2. Vid nästa sammanträde väljs ny ledamot samt ersättare för arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
 
Otto Forsberg har avgått som representant för HRF i rådet för funktionshinderfrågor.  Ett 
fyllnadsval av ersättare i rådets arbetsutskott efter Otto Forsberg ska därmed göras. Karl-Erik 
Wigholm har avgått som representant för DHR i rådet för funktionshinderfrågor. Ett 
fyllnadsval av ordinarie ledamot i rådets arbetsutskott efter Karl-Erik Wigholm ska därmed 
göras. Fyllnadsval görs på nästkommande sammanträde för rådet den 12 april. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 2 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna 
 

 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll gås igenom. 
 
Då dagens arbetsutskott samt kommande sammanträde är att betrakta som en omstart för rådet 
så har senaste årets protokoll gåtts igenom av ordföranden. Utifrån detta har dagordning för 
dagens arbetsutskott samt kommande sammanträde upprättats. Detta i syfte att följa upp så att 
ingen fråga tappas bort. 
 
Från föregående protokoll behandlas på dagens arbetsutskott samt nästkommande råds 
sammanträde enligt föredragningslistan; Mål 2016 samt arbetsgrupp tillgänglighetsdagen. 
På rådets sammanträde 12 april behandlas även punkterna; Information från Ljusdals 
betongpark, referensgrupp hemtjänsten samt nytt i föreningarna. 
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§ 3 
 
2016 - Vad vill vi? 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Föreslå rådet för funktionshinderfrågor att upprätta skrivelse till 
integrationsverksamheten. 
 

 
Sammanfattning 
 
Diskussion om vad rådet vill arbeta med framåt – vilka mål man vill sträva mot.  
I tillgänglighetsdatabasen finns ingenting inlagt från någon kommun i Gävleborg. Ett tänkbart 
mål är att få uppgifter beträffande tillgänglighet till så många olika inrättningar i Ljusdals 
kommun som möjligt inlagt i databasen. Till exempel; butiker, bad, bastu, bryggor, fiske med 
mycket mera. 
Ett annat tänkbart mål är att Ljusdals kommun blir certifierad med så kallat 
tillgänglighetsflagg.  
Viktigt är också att kunskap om tillgänglighetsfrågor sprids – inte minst till företagen. Att 
synliggöra varför ett hinder är ett hinder. Ökad kunskap hos företagen skulle kunna bidra till 
ökade anpassningar och därmed en ”win-win” situation, dvs. bra för alla besökare och 
samtidigt en möjlighet till ökade intäkter för företagen.  
Beslutad handlingsplan för rådet 2016-2018 finns och delges under mötet. Det har varit 
mycket lite diskussion kring handlingsplanen i respektive förening. 
Inom FUB är största frågan just nu försäkringskassans LSS bedömningar samt överklagningar 
och möjlighet till juridisk hjälp. 
Diskussion om vikten av måluppföljning samt kommunens kombinerade policy och handbok 
för funktionshinderfrågor. 
I rådets handlingsplan ingår aktiviteten att påminna integrationsverksamheten att föreningarna 
finns och vill hjälpa flyktingar med funktionsnedsättning. Detta har tidigare gjorts muntligt. 
Arbetsutskottet anser att en skrivelse med samma lydelse bör göras. Jörgen Brink skriver ett 
utkast till skrivelse. 
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§ 4 
 
Arbetsgrupp för tillgänglighetsdagen 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Arbetsgrupp för tillgänglighetsdagen sammankallar till planeringsmöte. 
 

 
Sammanfattning 
 
Utsedd arbetsgrupp för tillgänglighetsdagen från rådet finns beslutad.  
Arbetsutskottet ställer sig positiv till ett samarbete med pensionärsrådet och deras ”äldredag” 
för att nå en bredare målgrupp. 
Diskuterades att förlägga dagen på Slottegymnasiet samt med deltagande av 
omvårdnadsprogrammet.  
Ämnen och aspekter som dagen bland annat skulle kunna behandla är problemet kring skam 
och skuld kring olika funktionshinder, information om att det finns hjälp att få och att man 
inte är ensam. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 5 
 
Uppföljning deltagande möte Köpingsutvecklingsprocessen 7 mars 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet 
 

2. Föreslå rådet att fortsatt bevaka köpingsutvecklingsprocessen 
 

 
Sammanfattning 
 
Jörgen Brink samt John-Bertil Eriksson deltog vid KUP:en mötet.  
 
Jörgen Brink återrapporterar från mötet; Det var allmänt många frågor, synpunkter och förslag 
som togs upp under mötet. Mycket av det som togs upp handlade om tillgänglighet.  
 
Exempel som kom upp var: 
 
Möjligheten att med rullstol komma ut på bryggorna 
 
Om det ska byggas undergångar eller övergångar över spårområdet och hur dessa i så fall ska 
placeras och utformas ur tillgänglighetssynpunkt 
 
Gräva ut för båttrafik på Grovans (kolonilott)område 
 
Göra Gamla stan mer levande 
 
Bättre vattengenomströmning till Kyrksjön samt mot golfbaneområdet 
 
Att en asfalterad båt-ramp till Kyrksjön numera är borttagen.  
 
Tempererat utomhusbad på Östernäsområdet. 
 
Arbetsutskottets mening är att tillgänglighetsfrågorna beträffande köpingsutvecklings-
processen bör fortsatt bevakas av rådet.   
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§ 6 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Föreslå rådet att lämna in ett yttrande angående förslag till kommunens sponsorpolicy. 
 

 
Sammanfattning 
 
Förslag till ny sponsorpolicy för Ljusdals kommun föreligger. Ett remissyttrande har begärts 
från rådet för funktionshinderfrågor. Sista svarsdatum är 22 april. Arbetsutskottet anser att ett 
yttrande bör lämnas in trots den korta tiden fram till svarsdatum. Arbetsutskottets ledamöter 
delges förslag till sponsorpolicy och ska till följande sammanträde beakta synpunkter 
beträffande policyförslaget. 
 
 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

2. Föreslå rådet att medverka till gemensam skrivelse med pensionärsrådet beträffande 
utökad ringlinje. 
 

 
Sammanfattning 
 
Pensionärsrådet har upprättat en skrivelse i syfte att utöka busstrafikens ringlinje i Ljusdal till 
att även innefatta en hållplats vid kyrkan. 
Ett medborgarförslag föreligger även där ringlinjen föreslås utökas att omfatta även Älvvallen 
samt att fler avgångar inrättas. 
Arbetsutskottet anser att rådet bör upprätta gemensam skrivelse med pensionärsrådet utifrån 
förfrågan från dem. 
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