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Sammanträdesdatum

2021-11-29

Handikapprådet
Plats och tid:

A-salen Guldsmeden, måndag 29 november 2021 kl 13:00.

Deltagare:

Kerstin Tillemar Funktionsrätt
Karin Eriksson Funktionsrätt
Linus Eriksson Funktionsrätt
Anders Noreliusson Attention
Gunilla Gustin-Skoglund DHR
Elisabeth Nilsson FUB
Bo Normand Hjärt- och Lung
Jenny Norell HRF
Christin Styrman Demens
Anna-Lisa Hörnfelt Reumatikerna
Ulf Nilsson SRF
Jonas Holm M
Henrik Berglund Persson S
Karin Hansson C
Birgitta Medin M
Alf Norberg V

Medverkande:

Anna Lindqvist
Jenny Alvolin
Amalia Sjindjapkin

Utses att justera:

Bo Normand

Justeringens plats
och tid:

Guldsmeden plan 4,

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Stina Almberg

Ordförande:

Jonas Holm

Justerande:

Bo Normand
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§ 25 Upprop och val av justeringsförrättare
Bo Normand valdes till justeringsförrättare
Justering sker under v 49 på plan 4 Guldsmeden
____
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§ 26 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
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§ 27 Godkännande av dagordning
Anmälan övrig fråga:
Parkeringarna utanför Funktionsrätts lokal
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§ 28 Workshop om mänskliga rättigheter
Workshop med Kultur och fritidsförvaltningen
Anna Lindqvist förvaltningschef Kultur och fritidsförvaltningen inleder workshopen.
Anna fick en fråga från sin personal om vilken vision hon hade för Kultur- och
fritidsförvaltningens utveckling. Att sätta visioner är politikens roll, men efter Anna
fick frågan satte hon sig ner med den vision som kommunens politiker har beslutat om
och funderade över på vilket sätt Kultur- och fritidsförvaltningen kan bidra till att göra
Hudiksvalls kommun till Sveriges bästa kommun att bo och leva i.
Det resulterade i att förvaltningens målsättning är att alla verksamheter inom
förvaltningen ska vara till och fungera för alla. Då är det särskilt viktigt att de med
särskilda behov bemöts på ett bra sätt. Alla ska känna sig välkomna på t.ex.
biblioteken, badhusen och fritidsgårdarna. Det ska självklart också inkludera personer
med funktionsnedsättning.
Jenny Alvolin och Amalia Sjindjapkin presenterade det arbete som tidigare gjorts för
social hållbarhet och utgångspunkter för framtida arbetet med mänskliga rättigheter
som ett led i arbetet för social hållbarhet. Se bilaga 1.
Som en inledning till diskussionerna började vi med att prata om vad mänskliga
rättigheter innebär för oss. För de allra flesta handlar mänskliga rättigheter om rätten
att få och ges förutsättningar att kunna vara delaktig och att allas erfarenheter värderas
och lyssnas på. Det ger oss också ett bättre samhälle för alla.
Därefter genomfördes en workshop i tre grupper med en deltagare från Kultur och
fritid i varje grupp. Frågorna som diskuterades var vad kan man konkret göra
tillsammans för att främja mänskliga rättigheter och vilka aktiviteter som skulle kunna
öka intresset för att delta i arbete om mänskliga rättigheter. Grupperna presenterade
vad de kommit fram till efter diskussionerna.
Många frågor och förslag lyftes. För att del av alla diskussioner och förslag i helhet se
bilaga 2 där alla gruppers anteckningar finns samlade.
Använd rådet som en kanal för arbetet med mänskliga rättigheter. En representant
skulle kunna vara med i nätverket och sedan ta information till föreningar. Olika
föreningar kan sedan delta i undergrupper/projekt utifrån sina olika intresseområden.
Ordförandeträffen är också ett bra forum att lyfta frågor, där brukar det vara bikupor
för att förbereda mötet i funktionshinderrådet.
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Det är viktigt att blanda möten på dagtid och kvällstid för att öka tillgängligheten och
möjliggöra för fler att delta. Vad gäller fysiska möten ställt mot digitala möten fanns
delade meningar, men slutsatsen är att det även är bäst att blanda fysiska och digitala
möten.
Några konkreta förslag på aktiviteter som föreslogs är:
•

Funktionsrättsföreningarna har mycket kunskap som kan få andra aktörer att
ta ett steg till, tex föreningsliv, affärer, kommunen, företagare

•

Projekt tillsammans med skolan: skapa en lektionsserie om MR, olikheter och
funktionsnedsättning. Bjud in klasser till lokalen Funktionsrätt Hudiksvall
Nordanstig. Funktionsrättsrådet bjuder in sig till skolan. Eller börja med
rektorer och lärare. Börja på ett ställe.

•

Att sprida kunskap om vad Funktionsrätt står för och vilka föreningar som
ingår.

•

Kunskapsspridning om olika funktionsnedsättningar och skrota skammen
kring dessa.

•

Kommunen kan erbjuda information till företagare och näringsidkare om hur
man kan tillgänglighetsanpassa sina lokaler. I dagsläget är inte stadskärnan och
centrum inkluderande för alla eftersom det inte är möjligt att ta sig in överallt
eller röra sig i alla lokaler.

•

Att sprida kunskap om vad Funktionsrätt står för och vilka föreningar som
ingår.
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§ 29 Sammanträdesdatum 2022
Måndag 21 februari 2022
Måndag 25 april 2022
Måndag 26 september 2022
Måndag 28 november 2022
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§ 30 Övrig information
Info från SOM
Annike Devintier har p.g.a. av hälsoskäl avslutat sitt uppdrag på Hudiksvalls kommun.
Lotta Palmborg har fr.o.m. förra veckan gått in som tf verksamhetschef för
Funktionsnedsättning. Delar av det uppdrag som Annike hade i genomlysningen av
grupp- och servicebostäder kommer att tas över av Ann-Sofie Åhs-Bodin,
verksamhetschef för Myndighet. Vi får återkomma om det uppdraget senare.
Ett förslag om att lägga ner Hamnträffen är framlagt och ska upp till beslut.
Rapport från BID-projektet
För närvarande håller vi på med Steg 3 i BID-processen, Nulägesanalys. Där samlas all
information som vi kan ha i våra lådor och som fokusgrupperna har samlat in under
Steg 2. Vi har också fått lyssna på en kille som heter Rasmus Näsman student som
gjorde en enkätundersökning om hur Hudikborna uppfattar sin stadskärna som en del
i sitt mastersarbete på KTH. Den låg väl in linje med BID-projektets avgränsning och
det fokusgrupperna vill jobba med. Ett kvitto att vi verkar vara på rätt väg. Pär Widell,
sammankallande i Fastighetsägargruppen, har lyckats få med samtliga fastighetsägare i
centrum i gruppen. De håller just nu på att försöka hitta ett gemensamt
förhållningssätt till att ta bort klotter så att det tas bort direkt.
Elisabeth har gjort en inventering light av alla verksamheter/butiker i BID-området.
Steg 1 - kan alla ta sig in? Vi vet ju redan att det är si och så därför tog vi reda på hur
många det faktiskt gäller. 42 verksamheter har trappa in till sina verksamheter,
ytterligare 13 saknar dörröppnare. Det är ett underlag som går in i nulägesanalysen.
MFD - Nationell samling 1-2 december digital föreläsning sista anmälningsdag idag.
Man kan även delta hos Funktionsrätt som tittar tillsammans på storskärm.
Uppföljning övriga frågor:
Dietist
När den tidigare anställde dietisten avslutade sin anställning avskaffades tjänsten som
ett led i att effektivisera arbetet. I kostenhetens uppdrag ingår endast att tillhandahålla
måltider till flera verksamheter. Om behov finns kan dock dietist köpas in om behovet
finns för gruppbostäder inom LSS.
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Möbler m.m. utanför butiker
Vad gäller möbler och annan utrustning som placeras utanför butiker har vissa tillstånd
medan andra saknar det. Exempelvis Gröna Bönan har markupplåtelse. Det här är
även en fråga som kan vara lämplig att lyfta i BID-projektet eftersom många som
driver verksamheter och butiker i centrum deltar där.
Ledstråk på gågatan mellan Guldsmeden och Bryggeriet
På grund av att VA-avdelningen behövde gräva ett djupt schakt på platsen för att nå
ledningar har ledstråken grävts av. Eftersom så djupa schakt behöver tid på sig för
jordmassorna att sjunka måste man avvakta med att återställa ledstråken. Man räknar
med att återställa dem under våren 2022.
Soptunnor
Det som gäller för placering av soptunnor är att de ska stå tillgängliga för sopbilen vid
hämtningsdagen. Det finns inga andra riktlinjer än detta. Stina lyfter frågan om
soptunnor som blockerar trottoarer och utgör ett tillgänglighetsproblem med
Avfallsavdelningen.
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§ 31 Övriga frågor
Parkeringar vid lokalen fortsätter vara ett problem. Vid tidigare förfrågningar till
tekniska har dock beskedet varit att det inte är möjligt att reservera parkeringarna till
Funktionsrätt då det är en allmän parkering.
Handikapparkeringen mittemot bion är numera omgjord till lastzon. Det är därför
numer för stort avstånd till närmaste handikapparkering från bions entré.
Fysisk rörelse – Hjärt- och lungföreningen arbetar för att få en Hälsans stig i
Hudiksvall. Finns på många orter i Hälsingland och sträckan ska vara 3-6 km. Den ska
även vara lätt att rulla på och plogas för tillgång hela året. Kontakter har tagits men
man har inte hittat någon lämplig slinga ännu.
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