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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Protokoll  2022-05-10 
 
 

Tid och plats  Tisdag den 10 maj 2022 kl. 09.00-12.00  
Hotell Drott, Jägaren 

   
 

Ledamöter  Christian Holm Barenfeld (M), ordförande, Kommunstyrelsen 
Örjan Arwidsson, vice ordförande, HSO Karlstad 
Lotta Björklund (M), Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Marie-Louise Lindh Wallin (S), Arbetsmarknads- och 
socialnämnden 
Ann-Marie Johansson (C), Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Ann-Katrin Gyllsten (L), Kultur- och fritidsnämnden 
Karl-Peter Johansson, HSO 
Anita Björcke, HSO 
Kjell Rinnemo, HSO 

   
   

Justerare  Örjan Arwidsson 
   

Tid och plats för justering  Vård- och omsorgsförvaltningen, Järnvägsgatan 4, Duvanhuset 
den 19 maj 2022 

 
Övriga närvarande  Helena Danielsson, Kontaktcenter 

Ann Catrin Kärnä, Kommunledningskontoret 
Emma Söderlind, Kommunledningskontoret 
Anette Örnebring, Vård- och omsorgsförvaltningen 
Johanna Nordström, Vård- och omsorgsförvaltningen, sekr. 
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Underskrifter  Sekreterare   

  Johanna Nordström 
   

Ordförande   
  Christian Holm Barenfeld 
   

Justerare   
  Örjan Arwidsson 
   



 

sid 3 (12) 

 

RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
Inledning 
Ordförande Christian Holm Barenfeld (M) inleder mötet och hälsar alla välkomna.  
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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 1  
 
Regeringens strategi för 
funktionshinderpolitiken 
Anette Örnebring berättar om nationellt mål för funktionshinderpolitik. Regeringen 
har beslutat om en strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderpolitiken 
under 2021 – 2031. Strategin innebär att det ska finnas en universell utformning, 
individuella stöd och lösningar för självständighet och förebygga och motverka 
diskriminering. Myndigheten för delaktighet har tagit fram metodstöd för strategi 
och dialog, med bra material som finns på myndighetens hemsida.  
 
Hur ska Karlstad arbeta med strategin? Det ska under hösten göras en 
nulägesanalys tillsammans med organisationerna. Där kommer det tittas på hur det 
ser ut i dagsläget, och vad det finns dokument och strategier. Anette återkommer 
med upplägg för detta efter sommaren.   
 
Anette ställer frågan om vad för tankar som finns kring strategin. Ann-Marie 
Johansson (C) tar upp att detta måste implementeras i samtliga nämnder och 
arbetas med mer, då personer med funktionsnedsättning finns inom alla 
kommunens verksamhetsområden. Det tas även upp att det ska vara bra innehåll på 
råden och finnas tid för dialog. Det ska också finnas en röd tråd mellan de olika 
mötena, till exempel mellan råd och brukardialog. 
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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 2  
 
Översiktsplan 
Ann Catrin Kärnä informerar om översiktsplanen för år 2050. Planen ska reglera 
var utbyggnad kan ske och inte, och hur alla mark- och vattenområden kan 
användas. Det handlar bland annat om att peka ut områden för bostäder, vägar och 
bevarandeområden. Översiktsplanen ligger till grund för detaljplaner, bygglov och 
projekt. Arbetet baseras på Agenda 2030 och de 17 globala målen. Detta handlar 
om klimat- och miljömässig struktur, socialt hållbar struktur och ekonomiskt 
hållbar struktur. 
 
Först arbetas det fram ett förslag för översiktsplan, sedan är det samråd där det 
finns möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Samrådet avslutades 
hösten 2021. Det kom in cirka 700 synpunkter. Det fanns även en digital tjänst där 
allmänheten kunde klicka på förslag på en karta om olika önskemål, och där 
samlades det in 3000 svar. Fram tills nu har en sammanställning över synpunkterna 
gjorts. I början på 2024 kommer nästa steg av förslaget, som kallas granskning. Om 
det inte blir någon överklagan på planen så vinner den laga kraft.  
 
Karlstad har vuxit fort, och det finns mindre mark att använda. Det är många 
markintressen och behov som konkurrerar med varandra. Det ska finnas plats för 
näringsliv, handel, trafik och friluftsliv.  
 
Om befolkningsökningen fortsätter i samma takt som tidigare, kommer det vara 
125 000 invånare i Karlstad år 2050. Det behövs därför planeras för 30 000 nya 
bostäder till och med 2050. Det innebär att det behövs byggas cirka 600 bostäder 
per år. Planen är att bygga 25 000 bostäder i stan och 5000 på landsbygden.  
 
Det är stort fokus på att skapa en tät och lättillgänglig stad för gående och cyklister, 
som också känns tryggt. Strategin är att hellre samla bebyggelse än att sprida, då 
kortare avstånd främjar cyklande och gång. Det är även fokus på områden för 
friluftsliv och naturbaserade utomhusaktiviteter. Tanken är att skapa fler sociala 
mötesplatser och små gröna platser.  
 
Fokus finns även på nya Resecentrum och det tittas på snabbare tåg mellan 
Karlstad och Örebro, Oslo och Stockholm.  
 

https://karlstad.se/
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Ann-Marie Johansson (C) frågar hur diskussionerna går kring handeln. När det blir 
fler butiker utanför stan så blir det färre i centrum. Christian Holm Barenfeld (M) 
svarar att näthandeln ökar, och att det inte går att fatta politiska beslut kring detta. 
Det är marknaden och kundernas agerande som påverkar. Det gäller att hålla staden 
levande på annat sätt. 
 
Det finns fortfarande möjligheter att komma in med synpunkter under 
granskningen.  
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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 3  
 
Aktuellt från nämnderna  
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Lotta Björklund (M) och Marie-Louise Lind Wallin (S) berättar att det planeras för 
att bygga ytterligare ett psykiatriboende under år 2025.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Ann-Marie Johansson (C) tar upp att det flyttats in i de nya lokalerna på Sundsta- 
och älvkullegymnaiset. Det kommer fler elever och blir därför trångt framöver. På 
sikt kommer lokalbehoven att behöva lösas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ann-Katrin Gyllsten (L) berättar om att Fritidsknuten har flyttat till Seniorernas 
hus. Fritidsknuten har öppet måndagar och onsdagar kl. 17.00 – 20.30. Där finns 
det möjlighet till skapande, musikunderhållning och egna idéer.  
 
Solstadens Sportcenter står klart, med inomhusarenan Eva Lisa Holtzs Arena. 
Utomhusarenan Sola Arena med konstgräsplan byggs nu. Hela arenan är 
tillgänglighetsanpassad och det finns plats för rullstolsburna, enskild dusch och 
WC.  
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Christian Holm Barenfeld (M) informerar om att förvaltningen har gjort en 
lokalöversyn för att titta på skicket på boenden. Många boenden är byggda utifrån 
tidigare förhållanden, och behöver anpassas för nutidens behov. Vårdboendet 
Gunnern på Rud får nya lokaler med 60 - 70 platser dit befintliga kunder och 
personal får flytta. Det kommer behöva byggas ett nytt vårdboende. Formerna 
kring detta har det inte fattats beslut om ännu. Det tittas på om trygghetsboenden 
och vårdboenden kan byggas tillsammans och på så sätt tillsammans nyttja 
gemenskapsutrymmen.  
 
Det ska även invigas ett nytt LSS-boende på Kronoparken. Ytterligare ett LSS-
boende på Hertzöga kommer så klart i år.  
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Kommunstyrelsen 
Christian Holm Barenfeld (M) tar upp att det pågår en översyn gällande 
lokalbokning, för att få bättre tillgång till lokaler. Det kommer mer information om 
detta längre fram.  
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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 4  
 
Aktuellt från Kontaktcenter 
Helena Danielsson berättar att konsumentvägledare har flyttat till Kontaktcenter. 
Hos konsumentvägledarna går det att få gratis rådgivning och hjälp kring 
konsumentfrågor. Konsumentvägledarna kommer gärna till föreningar för att prata 
om hur bedrägerier och liknande kan undvikas. De har telefontid under 
förmiddagar kl. 09.00 – 12.00. De har även besökstid under eftermiddagar i mån av 
tid. Det rekommenderas att boka tid för besök så att de finns på plats.   
 
Kontaktcenter har fått nya öppettider som är kl. 08.00 – 16.30. 
 
Just nu har Kontaktcenter hand om att ta emot anmälningar till vård- och 
omsorgsförvaltningens dialogcaféer som handlar om att skapa bra mötesplatser för 
äldre. Det delas även ut informationsblad om dialogcaféerna. 
 
Under april till september kan äldre med beviljade städinsatser beställa fönsterputs 
via Kontaktcenter.  
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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 5  
 
Aktuellt från föreningarna 
 
HSO  
Örjan Arwidsson informerar om att det under förmiddagen den 10 maj hålls 
utbildning för nya ledamöter i rådet och brukardialoger. Utbildningen pågår hela 
året, med en heldag i månaden. Det är cirka 25 deltagare. Samtliga förvaltningar är 
inbjudna att komma och berätta om sin verksamhet.  
 
På kvällen den 10 maj hålls medlemsmöte med besök från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) som informerar om skyddsrum, ukrainakrisen 
mm.  
 
 

https://karlstad.se/
mailto:vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se


 

sid 11 (12) 

 

Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, 651 84 Karlstad  Besöksadress: Järnvägsgatan 4  karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00  E-post: vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850   

 

RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
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§ 6  
 
Reglemente 
Emma Söderlind, stadsjurist, berättar att det ska göras en översyn av rådets 
reglemente i samband med ny mandatperiod. Emma går igenom reglementet och 
kommer inhämta synpunkter.  
 
Rådet är ett organ för samråd, och innebär ömsesidig information mellan 
nämnderna och organisationerna. Behoven som finns ska uppmärksammas, 
Reglementet är ett övergripande dokument som styr rådet. I dagens reglemente står 
det att rådet är organisatoriskt knytet till kommunstyrelsen. Ordförande för rådet 
ska vara ledamot i kommunstyrelsen. Rådet ska ha två möten per år, och tiderna för 
dessa ska sammanställas i början av året. Beredning sker i början av varje år och 
det ska finnas en beredningsgrupp. Samverkan ska ske kring olika projekt och 
frågor som är aktuella. Nämndledamöterna får arvode för sitt deltagande i rådet, 
och föreningarna får föreningsbidrag baserat på närvaro.  
 
Örjan Arwidsson (HSO) tar upp att det finns en tillsatt grupp från HSO som tittar 
på reglementet och återkommer med förslag.  
 
Synpunkter och förslag på reglementet ska ha inkommit till Emma senast 12 juni 
2022. Översynen kommer att vara klar innan årsskiftet. Tanken är att det ska vara 
en dialog kring reglementet och att det kommer ges återkoppling på synpunkterna 
som lämnats in innan det gås vidare med reglementet. 
 
Reglementet som gäller i dagsläget skickas ut till samtliga i rådet med information.  
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§ 7  
 
Övrigt 
 
Datum för höstens rådsmöte samt temadag kommer.  
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