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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågors  2015-10-06 
arbetsutskott 
  
§ 16 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshinderfrågors AU  beslutar 
 

1. AU har tagit del av protokollet 
 
 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll gås igenom.  Reglementet för Råff har antagits av Kommunstyrelsen 
och diarieförts.  
 
Mikael Mårtensson, bitr verksamhetschef ÄO/SO kommer till nästa möte den 20/10. 
 
 
§ 17 
 
Tillgänglighet Betongparken 
 
Rådet för funktionshinderfrågors AU beslutar 
 

1. Informationen noteras i protokollet 
 

2. Ninni Fastén, ordförande i Ljusdals betongpark ska bjudas in till nästa råd.  
 
Sammanfattning 
 
FUB har haft möte med Ninni Fastén som är ordförande i Ljusdals betongpark. Ninni vill 
komma på nästa råd och tala om tillgänglighet i betongparken.  Ljusdals betongpark har fått 
pengar från Arvsfonden och Ljusdals kommun för att bygga en skatepark.  
 
Ninni ska bjudas in till nästa råd. 
 
 
§ 18 
 
Utvärdering tillgänglighetsdagen 
 
Rådet för funktionshinderfrågors AU beslutar 
 

1. Informationen noteras i protokollet.  
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 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågors  2015-10-06 
arbetsutskott 
 
Sammanfattning 
 
Tillgänglighetsdagen var överlag bra men det kunde ha varit fler föreningar/organisationer 
som hade föreläsning. Det var nyttigt och lärorikt att få lära sig hur de arbetar i andra 
föreningar. Det var bra att det fanns tid för frågor efter varje föreläsning. Det blev ett bra 
reportage och bild i tidningen.  
 
Förslag läggs på att indela dagen med föredrag redan från förmiddagen.  Då det inte längre är 
externa föreläsare borde man kunna bjuda på kaffe och fika bröd för de som kommer och 
lyssnar.  
 
Förvaltningshuset är ett nav där många människor passerar och kanske stannar till en stund 
eller tar en broschyr. Förvaltningshuset var bättre att vara i än att vara på Postplan.  
 
Förslag läggs på att nästa år vara på Slottegymnasiet. På gymnasiet rör sig mycket folk och 
man kan ha föreläsningar i lilla aulan och bokbord utanför. Genom att vara på 
Slottegymnasiet kan man även nå en yngre åldersgrupp.   
 
En bra synpunkt har kommit från Carina Pehrsdotter om att bjuda in företagare via Närljus.  
 
EuroSko var mycket glada över sitt pris. EuroSko såg bygget av en ramp som en affärside, 
genom bygget kan de få in fler kunder till sin butik.  
 
Kanske borda man förtydliga vad för tillgänglighet man menar när man anordnar dagen för att 
det ska bli tydligare om vad dagen kommer att handla om. 
   
 
§ 19 
 
Arbetsgrupp tillgänglighetsdagen 
 
Rådet för funktionshinderfrågors AU beslutar 
 

2. Informationen noteras i protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Birgith Persson och Lena Andersson har tackat ja till att vara med i en arbetsgrupp för 
tillgänglighetsdagen.  
 
KPR kommer att tillfrågas om de vill vara med i arbetsgruppen.  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Datum 
Rådet för funktionshinderfrågors  2015-10-06 
arbetsutskott 
   
§ 20 
 
Övriga frågor 
 
Rådet för funktionshinderfrågors AU beslutar 
 

1. Informationen noteras i protokollet.  
 

2. Vid nästa råd kommer redogörelse för ekonomin för Råff att ske.  
 

Sammanfattning 
 
En ny inbjudan till måldagen den 20/10 har skickats ut då den förra inte innehöll anmälan för 
lunch. Senast 14/10 behöver man anmäla sig om man kommer på måldagen.  
 
På förmiddagen den 20/10 kommer man att arbeta med mål för Råff tillsammans med 
kvalitetssamordnare Charlotta Thorstensson. På eftermiddagen är det råd och då kommer 
Mikael Mårtensson, bitr verksamhetsutvecklare ÄO/SO och Destination Järvsö att komma. 
 
Igår på Omsorgsnämnden AU togs beslut om att göra en referensgrupp för hemtjänsten. I 
gruppen kommer AU:s ledamöter i ON (5st) att vara med samt 2 enhetschefer, 
1verksamhetschef och 2 representanter från Råff och 2 från KPR. Referensgruppen ska bland 
annat se på hur hemtjänsten fungerar idag, vad kan göras bättre och vad behöver förändras. 
Referensgruppen ska våga tänka nytt och se framåt. Information om referensgruppen ligger på 
Ljusdals Kommun s hemsida. Vid nästa råd ska två representanter från Råff utses.  
 
Karl-Erik Wigholm har ett råd och en önskan om att referensgruppen plockar så mycket de 
kan från personlig service då där finns mycket bra att hämta.  
 
Ny mötesplanering lämnas ut för närvarande och kommer att skicka ut till övriga medlemmar 
i rådet. För första halvåret 2016 gäller ny lokal och rådet och rådets AU kommer att vara i 
Kramstarummet på plan 3 istället för Sunnanåsrummet. Detta på grund av att 
Sunnanåsrummet behöver renoveras efter branden förra veckan.  
 
Policyn för funktionshinderfrågor/ Handbok i FN-konventionen har reviderats. De ändringar 
som gjorts kommer att skickas ut till rådets medlemmar. Synpunkter ska lämnas till Jessica 
Lövdahl senast 20/10.  
 
Förslag läggs på att ha en punkt om ekonomin för Råff vid nästa råd.  
 
Karl-Erik Wigholm vill tala om FN-konventionen och tillämpningen av den vid nästa råd. Om 
tid finns på kommande råd får Karl-Erik tala. Om inte får Karl-Erik komma på råd nästa år.   
 
Jessica Lövdahl, sekreterare i rådet och strateg i funktionshinderfrågor meddelar att hon 
kommer att sluta och börja på ny tjänst. Det är inte klart än när sista arbetsdagen blir.  
Jessica kommer att introducera den nya sekreterare/strategen när denne tillträtt tjänsten.   

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

6 


	§ 16  Föregående protokoll
	§ 18  Utvärdering tillgänglighetsdagen
	§ 19  Arbetsgrupp tillgänglighetsdagen
	§ 20  Övriga frågor

