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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Protokoll  2015-04-10 
 
 

Tid och plats  Fredag den 10 april 2015  13.00-15.30 Karlstad CCC 
   

 
Ledamöter och ersättare  Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen 

Gunilla Ström Ericsson, vice ordf., handikappföreningarna i 
Karlstad 
Christina Elkeus (S), kommunstyrelsen 
Olov Aronsson (S), barn- och ungdomsnämnden 
Ann-Marie Johansson (C), gymnasienämnden 
Esteri Nilsson (S), gymnasienämnden 
Ulrica Elfgren Borgström (S), kultur- och fritidsnämnden 
Ann-Katrin Gyllsten (FP), kultur- och fritidsnämnden 
Ulf Dahlby (M), teknik- och fastighetsnämnden 
Robert Halvarsson (MP), vård- och omsorgsnämnden 
Agneta Jonsson, handikappföreningarna Karlstad 
Anki Hörnlund, handikappföreningarna Karlstad 
Karl-Peter Johansson, handikappföreningarna Karlstad 
Örjan Arwidsson, handikappföreningarna Karlstad 
Issy Hall, DHR 
Staffan Gate, handikappföreningarna i Karlstad 

   
   

Justerare  Anki Hörnlund 
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Övriga närvarande   

Rakel Salomonsson 
Joacim Bock 
Lars Sätterberg 
Anna-Karin Westlund 

   
 

Underskrifter  Sekreterare   
  Rakel Salomonsson 
   

Ordförande   
  Marléne Lund-Kopparklint 
   

Justerare     
  Anki Hörnlund 
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§ 1  
 
Introduktion 
 
Ekonomidirektör Lars Sätterberg och Marléne Lund Kopparklint redogör för 
historiken kring rådet för personer med funktionsnedsättning samt bakgrunden till 
förändrat arbetssätt.  
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§ 2  
 
Utvärderingen av samverkansrådens nya 
arbetssätt 
 
Joacim Bock redovisar resultatet av den utvärdering som gjorts av 
samverkanrådens nya arbetssätt. Det vill säga med rådsmöte två gånger per år och 
samverkan/brukardialog mellan intresseorganisationerna och respektive förvaltning 
vid behov. Utvärderingen gjordes genom en enkät och intervjuer med 
representanter i råden.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att det nya arbetssättet verkar bättre men att det 
fortfarande finns en del att göra. Bland annat fungerar kontakten med vissa 
förvaltningar bra medan det med andra inte har fungerat tillfredsställande.  
 
Det är viktigt att arbetssättet med brukardialog med intresseorganisationerna blir 
mer likartat mellan de olika förvaltningarna. Marléne Lund Kopparklint informerar 
om att det kommer att ordnas utbildning för förvaltningarnas kontaktpersoner. 
Även de förtroendevalda kommer att genomgå en utbildning och förvaltnings-
direktörerna kommer också att informeras/utbildas. 
 
Genom beredningsgruppen har intresseorganisationerna möjlighet att påverka vad 
som ska tas upp på rådsmötena.  
 
Marléne Lund Kopparklint rekommenderar att föreningarnas representanter på 
något sätt fördelar kommunens verksamheter mellan sig och att berörda nämnders 
representanter också knyts till dessa grupper. Även andra representanter från 
föreningarna kan knytas till dessa grupper. 
 
En lista över förvaltningarnas kontaktpersoner bifogas protokollet och lämnas även 
till Kontaktcenter.  
 
Presentationen av utvärderingen bifogas protokollet. 
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§ 3  
 
Tema: Hjälpmedel  
 
Anna-Karin Westlund, enhetschef på hemrehab, informerar om organisationen 
kring hjälpmedel, skillnaden mellan kommun och landsting samt vart man vänder 
sig för att få hjälp eller för att ta reda på mer information.  
 
Den presentation som visades bifogas protokollet.  
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§ 4  
 
Aktuellt från organisationerna 
 
Följande frågor/kommentarer lämnades från handikapporganisationerna och ahr 
vidarebefordrats till Kontaktcenter.  
 
Nya frågor/kommentarer 
Handikapparkeringen i Mitt i City. I kommunen är policy max 3 timmar på 
handikapplats men i parkeringsgaraget Mitt i City gäller max 1 timme. Varför? Pga 
privat parkering?  
En opartisk uppföljning/utvärdering av Frösundas övertagande av 
handikappomsorg bör genomföras. 
 
Uppföljning av tidigare frågor 
Handikapptoaletter i offentlig miljö, vad har hänt? 
Handikappkonsulenttjänst 
Enkla avhjälpta hinder för ökad tillgänglig het. Vad händer? 
Bidrag som kommuner kan söka för inventering i flerfamiljshus. Är ansökan gjord?  
 
Information som bör ges till föreningarna (via hemsidan?)  
Vid behov av längre parkeringstid än 3 timmar kan ansökan göras hos kommunen. 
 
Övrigt  
Handikappföreningarna i Karlstad informerar om att de har en ny kanslist, Stig-
Arne Persson. 
 
Reumatikerföreningen påtalar svårigheten att få tag på samlingslokaler. Kan det 
finnas möjlighet till ett ”handikappens hus” liknande Seniorernas hus? 
 
Karlstadsbuss ger samma rabatt som för seniorer till dem som kan uppvisa 
Försäkringskassans förmånsintyg.  
 
Representanter för föreningarna har idag inte rätt att få ersättning för förlorad 
arbetsinkomst vid samrådsmötena. Kan detta ändras?  
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§ 5  
 
Övrigt 
 
Nya representanter i rådet 
Så snart föreningarna som är representerade i rådet för personer med 
funktionsnedsättning har utsett sina representanter för de kommande åren ska detta 
meddelas sekreteraren i rådet.  
 
Planering för 2015 
En temadag med temat välfärdsteknologi planeras till den 21 maj.  
Nästa rådsmöte hålls den 24 september kl 13.00. 
Ytterligare en temadag planeras till den 26 november med anledning av att det inte 
genomfördes någon temadag under 2014. Tema för den dagen är inte bestämt.  
 
Frågor till Kontaktcenter  
Från och med nästa rådsmöte är tanken att Kontaktcenter ska ha en punkt på 
dagordningen där man redovisar vilka svar som lämnats på eventuella frågor vid 
föregående rådsmöte.  
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