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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Protokoll  2021-11-29 
 
 

Tid och plats  Måndag den 29 november 2021 09.00-11.45 
Samhällsbyggnadshuset, Solen/Vänern 

   
 

Ledamöter  Christian Holm Barenfeld (M), ordförande, Kommunstyrelsen 
Örjan Arwidsson, vice ordförande, HSO Karlstad 
Ferman Brodrej (S), Kommunstyrelsen 
Marie-Louise Lindh Wallin (S), Arbetsmarknads- och 
socialnämnden 
Dekan Izat (S), Barn- och ungdomsnämnden 
Ann-Katrin Gyllsten (L), Kultur- och fritidsnämnden 
Håkan Holm Alteblad (S), Stadsbyggnadsnämnden 
Lena Nilsson (S), Teknik- och fastighetsnämnden 
Eva Wikström Hallonstén (L), Vård- och omsorgsnämnden 
Karl-Peter Johansson, HSO Karlstad 
Anders Björling, HSO Karlstad 
Anki Hörnlund, HSO Karlstad 
Anita Björcke, HSO Karlstad 
Rebecca Lindman Dahl, HSO Karlstad 
Susanna Lindgren, HSO Karlstad 

   
Övriga närvarande  Helena Danielsson, Kontaktcenter 

Evelina Sundström, Vård- och omsorgsförvaltningen 
Henrik Lander (C), Teknik- och fastighetsnämnden 
Anette Örnebring, Vård- och omsorgsförvaltningen 
Johanna Nordström, Vård- och omsorgsförvaltningen, sekr. 

   
Justerare  Örjan Arwidsson 

   
Tid och plats för justering  Vård- och omsorgsförvaltningen, Järnvägsgatan 4, Duvanhuset 

den 16 december 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.  
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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Protokoll  2021-11-29 
 
 
 
 
§ 1  
 
Aktuellt från föreningarna 
Örjan Arwidsson, Rebecca Lindman Dahl och Anki Hörnlund från HSO tar upp att 
rådets reglemente bör uppdateras. Ett namnbyte för rådet behövs samt att 
mötesersättningen bör förändras så att samtliga ledamöter i rådet får jämlik 
ersättning. HSO anser inte att detta ska skjutas på till nästa mandatperiod, som det 
beslutades under rådsmötet i april 2021.  
 
Anette Örnebring berättar att frågan om namnbyte togs upp på rådsmötet i april 2021, 
men att frågan inte upplevdes aktuell då. Ett namnbyte beslutas av kommunstyrelsen.  
 
HSO anser att föreningarna borde få arvode på samma sätt som politiker som deltar 
i rådet. I dagsläget får föreningarna en ersättning i samband med föreningsbidraget, 
och detta går inte till en specifik ledamot. HSO anser att det inte borde skilja sig åt 
mellan ledamöter från föreningar och nämndledamöter. 
 
HSO föreslår att en arbetsgrupp skapas för att arbeta med dessa frågor och inhämta 
information om hur andra kommuner gör. Frågorna gällande namnbyte och jämlik 
ersättning tas med och återkoppling sker efter rådsmötet.  
 
HSO tar även upp att samverkan med kommunen under pandemin inte fungerat 
önskvärt, och att det borde ordnats fler och digitala möten. Christian Holm 
Barenfeld (M) berättar att mötena under våren 2020 ställdes in på grund av att de 
digitala förutsättningarna inte fanns. Det planerades sedan för fysiska möten, men 
sedan kom den andra vågen av pandemin. En annan aspekt var att ge rådets 
deltagare förutsättningarna för att kunna delta digitalt.  
 
Anki Hörnlund (HSO) tar upp att det endast var ordinarie ledamöter inbjudna till 
de digitala mötena. Ett förslag från HSO var att välja ut ett fåtal personer som 
kunde representera övriga och föra fram frågor.  
 
Örjan Arwidsson tar upp att Region Värmland skickat ut en samrådsremiss 
gällande förändring av färdtjänstreglerna. HSO har dock inte fått möjlighet att yttra 
sig gällande förändringen då detta missats från Regionens sida. HSO kommer att 
lägga sitt förslag i samband med Regionstyrelsen.  
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HSO informerar om att de bytt namn från det tidigare namnet 
Handikappföreningarna. HSO står för hänsyn, samverkan och omsorg. 
 
HSO informerar även om att det den 3 december är funktionshinderdagen, och en 
manifestation kommer att hållas i centrum. Alla är inbjudna att lyssna och 
diskutera frågor.  
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§ 2  
 
Aktuellt från Kontaktcenter 
Helena Danielsson från Kontaktcenter deltar och informerar om en ny utställning i 
Karlstadsrummet som heter ”Lär dig om Karlstads historia”. Utställningen pågår 
mellan 29 november 2021 och 9 januari 2022. Efter den 9 januari går det att se 
utställningen digitalt. Visning till utställningen kan bokas via kommunens hemsida: 
https://karlstad.se/karlstadvaxer/karlstadsrummet/ 
 
Helena delar även ut miljötrattar som används för källsortering av fett.  
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§ 3  
 
Aktuellt från nämnderna 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ann-Katrin Gyllsten (L) informerar om att det byggs flera idrottshallar. Bland 
annat på Sannafältet. Vid byggnationerna är det alltid fokus på tillgänglighet.  
 
Det nya Kronoteket på Kronoparken öppnades i januari 2021. Kronoteket rymmer 
en fritidsgård, bibliotek och parklek. Fritidsgården är öppen för ungdomar mellan 
13–18 år.  
 
Ann-Katrin Gyllsten frågar ledamöter från föreningarna om det är ordet 
funktionsnedsättning eller funktionsvariation som ska användas. Rebecca Dahl 
Lindman (HSO) svarar att de följer FN och där används funktionsnedsättning. Är 
även viktigt att säga funktionsnedsättning för att inte förminska att det är en 
nedsättning.  
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Christian Holm Barenfeld (M) informerar om att kommunens boenden 
digitaliserats, och att det nu finns bättre digitala möjligheter. Den digitala tekniken 
kan användas även efter pandemin, så att exempelvis anhöriga som bor på långt 
avstånd kan träffa sin anhörig digitalt.  
 
Trygghetsboenden ska öppnas upp för allmänheten igen, detta är viktigt för att 
bryta ensamhet. Det har även anställts trivselvärdar.  
 
Eva Wikström Hallonsten (L) berättar om modellkommun, som innebär att 
kommuner samarbetar kring ny välfärdsteknik. Det finns visningsrum där 
hjälpmedel kan prövas. Det har invigts en lägenhet på Orrholmen som är utrustad 
med olika hjälpmedel. Det finns möjlighet att pröva att bo i lägenheten för att se 
vad för hjälpmedel som kan underlätta vardagen.  
 
Barn- och ungdomsnämnden 
Dekan Izat presenterar sig för rådet, och välkomnar synpunkter från föreningarna.  
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§ 4  
 
Hälso- och sjukvårdsfrågor 
Evelina Sundström deltar och informerar om situationen med Covid-19. Evelina är 
en av tre medicinskt ansvariga sjuksköterskor på tillsynsenheten.  
 
Covid-19 i dagsläget 
Evelina visar statistik över smittspridningen av Covid-19. Vi är på väg in i en 
fjärde våg i dagsläget, dock är förhoppningen om att denna våg inte blir lika stor 
och inte har lika stor påverkan på sjukvården nu efter vaccinationen. Vaccination 
ger ett bra skydd, dock kan smitta fortfarande spridas. I dagsläget är det främst 
äldre personer samt ovaccinerade som är inlagda på sjukhus.  
 
I november infördes lättnader av restriktionerna. Detta gäller endast vaccinerade. 
Ovaccinerade personer ska hålla avstånd.  
 
En fråga ställs om det finns ovaccinerad vårdpersonal. Evelina berättar att detta kan 
finnas. Det finns inte möjlighet att fråga personal, och det finns heller inte 
lagstadgad rätt att kräva att personal ska vara vaccinerad. Andra åtgärder vidtas 
såsom att personalen ska fortsätta använda skyddsutrustning vid vårdnära arbete. 
Detta för att personal inte ska smitta kunderna. Munskydd eller visir används 
också. Vid symptom och misstanke om smitta hos kund används andningsskydd 
och visir. Personal som är hushållskontakt till någon smittad måste stanna hemma i 
karantän i sju dagar. Personal provtas vid feber eller luftvägssymptom.  
 
Kunder med symptom provtas, och ska undvika andra i väntan på provsvar. Vid 
inflytt till boende eller efter vistelse på sjukhus görs screeningprovtagning. 
Ovaccinerade kunder ska undvika att umgås med andra kunder. De som inte vill 
provtas behöver hanteras som att de vore smittade.  
 
När det gäller besök på boenden kan vaccinerade kunder ta emot besök, om 
samtliga är symptomfria och håller god handhygien. Om kunden är ovaccinerad 
försöker man begränsa antalet per besök och hålla avstånd.  
 
Vaccination 
Värmland har en bra vaccinationstäckning, 89,5 % av personer över 16 år är 
vaccinerade. Det är också en hög vaccinationsgrad bland personal.  
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En påfyllnadsdos av vaccinet rekommenderas nu till alla över 18 år. Personer som 
bor på särskilda boenden har nu fått sin tredje dos vaccin. Arbetet med att 
vaccinera personer inom hemtjänst och hemsjukvård pågår. Även vaccination av 
vårdnära personal pågår. Region Värmland har nyligen släppt tider för vaccination 
för personer som är över 65 år, och nästa steg är personer över 18 år som har 
insatser inom LSS och personer i åldern 18–64 år som är i riskgrupp. Detta steg 
beräknas komma i gång runt årsskiftet. Sedan kommer övriga grupper vaccineras 
succesivt.  
 
Rebecca Lindman Dahl (HSO) tar upp att många som har LSS-insatser får vänta på 
dos 3, och att detta även gäller deras personliga assistenter. Ett önskemål är att 
kommunen skulle lyft frågan mer.  
 
Ann-Katrin Gyllsten (L) ställer en fråga om den nya varianten av viruset, omikron. 
Evelina berättar att förhoppningen är att det vaccin som används hjälper mot även 
den nya varianten och att man då inte blir så sjuk av den. 
 
Susanna Lindgren (HSO) ställer en fråga om användningen av transparanta 
munskydd för de som läser på läppar och liknande. Evelina berättar att det finns 
standarder för vilka munskydd som får användas för att de ska skydda från smitta. 
Ett alternativ skulle kunna vara att enbart använda visir.  
 
Mobila resursteamet 
Det mobila resursteamet är ett samarbete mellan Karlstads kommun och Region 
Värmland. Mobila resursteamet består av tre läkare och tre distriktssköterskor. De 
har hand om äldre med stora vårdbehov och som har svårt att ta sig till vården. I 
dagsläget ansvarar de för cirka 500 patienter.  
 
Ansökan om vård via det mobila resursteamet görs hos Gripens vårdcentral. För att 
bli beviljad vården behöver personen vara över 65 år, ha kommunal hemsjukvård 
beviljad och bo i ordinärt boende. Det pågår dock en diskussion om att 
åldersgränsen ska tas bort. 
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§ 5  
 
Resurscentrum och digital visningsmiljö 
Anette Örnebring informerar om att resurscentrum inte är öppet för allmänheten 
ännu. Lunchserveringen på Resurscentrum är öppen från och med den 29 
november. Det finns inget datum ännu för när Resurscentrum öppnar för 
allmänheten igen. De boende på Resurscentrum tar emot besökande på sina rum.  
 
Anette visar den digitala visningsmiljön. Det har tidigare funnits en utställning i 
Karlstadsrummet där det visades olika hjälpmedel. Denna visningsmiljö har nu 
gjorts digital på kommunens hemsida, där det går att titta på olika produkter och få 
information om ett digitalt smart hem och de fysiska visningsmiljöerna som finns.  
 
https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Hjalp-i-hemmet/valfardsteknik-och-digitala-
tjanster/visningsmiljoerna/digital-visningsmiljo/ 
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§ 6  
 
Karlstad Växer 
Henrik Lander (C) och Håkan Holm Alteblad (S) informerar om aktuella och 
pågående byggprojekt. Just nu är det svårt att få tillgång till byggmaterial på grund 
av pandemin. Detta kan påverka byggprocesserna framåt. På kommunens hemsida 
under ”Karlstad Växer” finns information om vilka projekt som är på gång: 
https://karlstad.se/karlstadvaxer/ 
 
Pågående projekt 
• På Tullholmen bygger KBAB cirka 1500 lägenheter. Lägenheterna är till 

största del hyresrätter. Det byggs även en förskola och en matbutik i området. 
• Orrholmsskolan byggs om. 
• Det byggs 12 lägenheter i Molkom. 
• Det byggs parhus i Älvenäs. 
• Vid Sundstatjärn bygg det 250 bostadsrätter, ett gym och garage. 
 
Kommande projekt 
Ett Resecentrum kommer att byggas. Vikentunneln kommer ändras om, och det 
blir en bro från Stadsträdgården till i närheten av Hotell Plaza för att skapa fler 
övergångar. Kollektivtrafiken kommer att samordnas och tågtiderna kommer 
förbättras. Det blir även ett nytt tågspår i Kil och Väse så att tågen kan mötas.  
 
Vid den gamla flygplatsen kommer det nya bostadsområdet Jakobsberg byggas. 
Det blir 3500 bostadsrätter, förskola, grundskola och en snabbusslinje. Kommer 
även att skapas ytterligare infart till Centralsjukhuset. 
 
Övriga kommande projekt är nya bostäder på Orrholmen och en matbutik, nya 
bostäder i Våxnäs centrum och renovering av centrum. Det kommer även byggas 
nya bostäder på Kronoparken. På området Lungvik, mellan Skattkärr och Alster, 
kommer det byggas mindre hus och en förskola.  
 
På längre sikt 
Det diskuteras vad som ska ske med Busstationen efter att resecentrum byggts. I 
Välsviken är tanken att det ska byggas ett nytt bostadsområde och depåer för 
samtlig kollektivtrafik.  
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Det nya bostadsområdet Katrineberg planerar att byggas söder om Bergvik. Planen 
omfattar 1500 bostäder och en snabbusslinje.  
 
HSO tar upp att det är viktigt att det inte blir bilfritt i Karlstad centrum då personer 
med funktionsnedsättning inte kommer kunna ta sig fram.  
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§ 7  
 
Övrigt 
Anette Örnebring informerar om att den 1–2 december kommer Länsstyrelsen och 
Myndigheten för delaktighet hålla i ett möte om funktionshinderpolitik. Anmälan 
är öppen för alla och det görs via Länsstyrelsens hemsida.  
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