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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Protokoll 2021-04-13

Tid och plats

Ledamöter

Övriga närvarande

Justerare
Tid och plats för justering

Tisdag den 13 april 2021 kl. 09:00 - 10:20
Digitalt via Microsoft Teams

Christian Holm Barenfeld (M), ordförande, kommunstyrelsen
Örjan Arwidsson, HSO Karlstad, vice ordförande
Ferman Brodrej (S), kommunstyrelsen
Ann-Katrin Gyllsten (L), kultur- och fritidsnämnden
Nathalie Björfeldt (S), kultur- och fritidsnämnden
Ann-Marie Johansson (C), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Ulrica Elfgren Borgström (S), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Eva Wikström Hallonstén (L), vård- och omsorgsnämnden
Niklas Wikström (L), Barn- och ungdomsnämnden
Dekan Izat (S), Barn- och ungdomsnämnden
Lena Nilsson (S), Teknik- och fastighetsnämnden
Ulla Wennerlund (C), stadsbyggnadsnämnden
Håkan Holm Alteblad (S), stadsbyggnadsnämnden
Haidie Österdahl, HSO Karlstad
Anders Björling, HSO Karlstad
Anita Björcke, HSO Karlstad
Rebecca Lindman Dahl, HSO Karlstad
Susanna Lindgren, HSO Karlstad

Anette Örnebring, vård- och omsorgsförvaltningen
Peter Nylander, vård- och omsorgsförvaltningen
Monica Bergergård, Kontaktcenter
Johan Lindgren, kommunledningskontoret
Ingrid Skog, kommunledningskontoret
Johanna Nordström, vård- och omsorgsförvaltningen, sekr.

Örjan Arwidsson
Duvanhuset, Järvägsgatan 4, den 23 april 2021
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Underskrifter Sekreterare
Johanna Nordström
Ordförande
Christian Holm Barenfeld
Justerare
Örjan Arwidsson
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Inledning
Ordförande Christian Holm Barenfeld (M) inleder mötet och hälsar alla välkomna.
Christian informerar om att rådsmötena som skulle ägt rum 2020 ställdes in på
grund av Covid-19. För att nu kunna genomföra ett möte, hålls detta digitalt.
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§1

Aktuellt från nämnderna
Teknik- och fastighetsnämnden

Lena Nilsson (S) berättar att de arbetar med tillgänglighet för rullstolar och andra
hjälpmedel i lokaler.
Kultur- och fritidsnämnden

Ann-Katrin Gyllsten (L) informerar om att det byggs nya idrottshallar med
tillgänglighetsanpassning. Valnämnden har även deltagit i webbinarium om
tillgängliga vallokaler. Det ska finnas god beredskap för att tillgängliggöra
samtliga vallokaler, och representanterna från föreningarna uppmanas att höra av
sig om de upplever att tillgängligheten brister.
En checklista för tillgänglighet används, och denna bifogas till protokollet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ann-Marie Johansson (C) tar upp att eleverna studerar på distans, och att det
uppstår utmaningar i och med detta.
Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden informerar via Eva Wikström Hallonstén (L) om att
vaccinering pågår, och att kunder inom LSS som bor på boenden nu ska bli
vaccinerade. Inflytt ska även påbörjas i det nya modellboendet Stjärnhuset på
Herrhagen.
Barn- och ungdomsnämnden

Niklas Wikström (L) berättar att arbetsutskottet har sammanträde varje dag för att
besluta om åtgärder gällande Covid-19. Lösningar görs för de elever som måste
vara på plats. Det arbetas även med tillgänglighetsanpassningar, framför allt av
utemiljöer.
Stadsbyggnadsnämnden

Ulla Wennerlund (C) informerar om att det arbetas för att handikapparkeringar ska
ligga utanför parkeringsnormen.
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Resecentrum är nu uppe för granskning. Information om kommunens samtliga
projekt och status på dessa finns på kommunens hemsida under Karlstad Växer,
https://karlstad.se/karlstadvaxer/.
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§2

Aktuellt från föreningarna
Örjan Arwidsson informerar om att HSO Karlstad arbetar med digitalisering.
Personskadeförbundet RTP och Karlstad Reumatikerförening arbetar tillsammans
med projekt för digitalisering.
Namnbyte för föreningen är också aktuellt.
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§3

Aktuellt från Kontaktcenter
Monica Bergergård från Kontaktcenter deltar och informerar om Kontaktcenters
verksamhet. Kontaktcenter är medborgarnas väg in till kommunen, och de arbetar
på uppdrag av samtliga förvaltningar. Kontaktcenter finns i bibliotekshuset och har
öppet varje vardag kl. 8-17. Där finns även Karlstadrummet, där det går att titta på
vad som händer i Karlstad och ställa frågor till medarbetare. Karlstadrummet är
dock tillfälligt stängt på grund av pandemin.
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§4

Aktuell information om Covid-19 och
vaccinationsläget
Peter Nylander deltar och informerar om vaccinationsläget. Region Värmland har
största ansvaret för vaccinationerna mot Covid-19. Rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten följs nationellt, och Smittskydd Värmland ser till att dessa
följs i Värmland.
Vaccinationsplaneringen och prioriteringar har fått ändras om. Prioriteringarna
ansvarar Folkhälsomyndigheten för. Under en period stoppades vaccinering för
vissa grupper. Nu öppnas nästa fas av vaccineringen upp, där kunder över 18 år
inom LSS vaccineras. Kommunens sjuksköterskor vaccinerar kunder som har bor
på gruppboende eller servicebostad, övriga får vaccin på Regionens
vaccinationsplatser. En del kunder som har personlig assistans med hälso- och
sjukvårdsinsatser har redan vaccinerats.
Det informeras även om de olika vaccinen, och hur de hanteras. De flesta har fått
Pfizers vaccin. Vaccinet kräver först beredning, och kan sedan transporteras ut.
Region Värmland använder ofta Modernas vaccin i stället, då de har fasta
vaccinationsplatser och vaccinet inte får flyttas.
Det har även skett förändring gällande intervallen mellan de två vaccindoserna som
ska ges. Intervallen har utökats, för att det ska bli så effektivt som möjligt och fler
personer ska kunna få vaccin. Det anses att den första dosen vaccin ger tillräckligt
skydd. Dock förhindrar inte detta helt från smitta, och det gäller därför att fortsatt
följa restriktioner.
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§5

Förslag till ändring av reglementet
Det har tidigare inkommit förslag på ändringar av reglementet för pensionärsrådet.
I samband med detta ses även reglementet för rådet för personer med
funktionsnedsättning över.
Ingrid Skog och Johan Lindgren från kommunledningskontoret deltar och
informerar om att kommunfullmäktige fattar beslut om revidering, och att
synpunkter är värdefulla. Reglementet revideras vanligtvis i samband med ny
mandatperiod. Revidering av reglementet kommer inte att ske år 2021.
Örjan Arwidsson (HSO) tar upp att föreningen anser att det är för få rådsmöten per
år, och att fler möten skulle kunna ses som en ersättning för handikappkonsulenten
som tidigare fanns hos kommunen.
Om frågor finns, kontakta gärna kommunledningskontoret skriftligen.
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§6

Namnbyte på rådet för personer med
funktionsnedsättning
Förslag om namnbyte på rådet för personer med funktionsnedsättning har funnits
sedan tidigare beredningsmöten. HSO har i dagsläget inget förslag.
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§7

Bokning av datum för höstens rådsmöte
E-post kommer att skickas ut med förslag på datum för höstens rådsmöte och
information om Trygghetscenter. Tjänstepersoner från teknik- och
fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen bjuds in enligt tidigare
förslag.
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§8

Övrigt
Ann-Marie Johansson (C) ställer en fråga om det enbart går att betala med
kontanter för luncher på Ruds trygghetsboende. Christian Holm Barenfeld (M) tar
med frågan till vård- och omsorgsnämnden och svar lämnas i samband med epostutskick.
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Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler - MFD

Att ta sig fram till lokalen
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och
fast, så att den är framkomlig även för de som använder
rullstol eller rullator.
Det

nns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst

och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén.
Det

nns en eller

era tydligt skyltade parkeringsplatser,

som är reserverade för personer med nedsatt
rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén.
Anvisad plats för rökare (om sådan

nns) ligger minst 15

meter bort från entrén. Det är tydligt skyltat var respektive
vallokal och röstningslokal ligger.

https://www.mfd.se/verktyg/vagledning-for-en-tillganglig-verksamhet/checklista-for-tillgangliga-vallokaler-och-rostningslokaler/
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Att ta sig in och runt i lokalen
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva
använda en trappa eller trappsteg.
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med
ramp eller hisslösning.
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista
trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens
framkanter, så att stegens början är tydliga och kan
uppmärksammas av personer med nedsatt syn.
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge
sidorna som är väl synlig och lätt att greppa.
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad
tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt
(högst 2 cm för tröskelns högsta del).
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och
varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och
1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar.
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta
att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att
upptäcka.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras
med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök
dämpas när

era personer vistas samtidigt i den.

Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god
elektrisk belysning som hjälper till vid orientering och
skapar överblick i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker
utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder.
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande
dofter eller sekret.
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Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel.
Tvålen på toaletterna är oparfymerad.
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor
att den fungerar för personer som använder eldriven
rullstol.
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men
tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i
lokalen.
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Att kunna lägga sin röst
Valsedlarna är placerade i framkant på bord eller ställ så att
de är lätta att nå.
Röstnings- eller vallokalen är tillräckligt stor så att väljare
som använder rullstol eller andra för

yttningshjälpmedel

kan vända runt.
I varje röstnings- eller vallokal

nns det minst en

röstningsskärm som kan användas av en person som
använder rullstol (bordshöjd ca 70–80 cm).
Det går att komma tätt intill bord (bordshöjd ca 70–80 cm)
för att plocka valsedlar, rösta, avlämna och ta emot
röstkuvert.
Det

nns beredskap hos röstmottagare att hjälpa de väljare

som ber om det.
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