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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Protokoll  2016-04-08 

 

 

Tid och plats  Fredag den 8 april 2016  13.00 - 16.00 Hjälpmedel, Ramgatan 7 

   

 

Ledamöter  Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen 

Gunilla Ström Ericsson, vice ordf., handikappföreningarna 

i Karlstad 

Olov Aronsson (S), barn- och ungdomsnämnden 

Esteri Nilsson (S), gymnasienämnden 

Ann-Katrin Gyllsten (L), kultur- och fritidsnämnden 

Henrik Lindblom (L), stadsbyggnadsnämnden 

Ingela Agneblad(S), teknik- och fastighetsnämnden 

Robert Halvarsson (MP), vård- och omsorgsnämnden 

Agneta Jonsson, handikappföreningarna Karlstad 

Anki Hörnlund, handikappföreningarna Karlstad 

Karl-Peter Johansson, handikappföreningarna Karlstad 

Anita Björcke, handikappföreningarna i Karlstad 

Staffan Gate, handikappföreningarna Karlstad 

Örjan Arwidsson, handikappföreningarna Karlstad 

Ryno Eriksson, DHR 

Lars-Erik Piippo, SRF 

   

   

   

Justerare  Örjan Arwidsson 

   

Tid och plats för justering   den 

 

Övriga närvarande  Helena Danielsson, Kontaktcenter  

Rakel Salomonsson 

   

   

 

Underskrifter  Sekreterare   

  Rakel Salomonsson 

   

Ordförande   

  Marléne Lund-Kopparklint 

   

Justerare     

  Örjan Arwidsson 
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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Protokoll  2016-04-08 

 

 

 

 

§ 1  

 

Nya riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 

 

Maria Andersson, enhetschef för bland annat hjälpmedelsverksamheten i Karlstads 

kommun, informerade om förändringarna i riktlinjerna för förskrivning av 

hjälpmedel. Riktlinjerna har beslutats av hjälpmedelsnämnden där landstinget och 

alla kommuner i Värmland ingår.  

 

Enklare hjälpmedel får kunden/patienten själv köpa. Det kan till exempel gälla 

sittdynor, saxar och strumppådragare. Det blir möjligt att hyra hjälpmedel vid 

tillfälligt och kortvarigt behov, utan att behovet behöver utredas och bedömas.  

 

Genom att inte utreda och bedöma behovet av enkla hjälpmedel samt hjälpmedel 

för tillfälligt och kortvarigt behov kan resurserna riktas mot dem som bäst behöver 

dem. 

 

Rådet ställde frågor kring samverkan i arbetet med riktlinjerna och dessa har 

vidareförmedlats till Landstinget i Värmland..  

 

Roger Almén, verksamhetschef på hjälpmedelsservice, svarar:  

”Handikappförbunden Värmland bjöds in inför uppstarten av översynen att 

medverka vid en workshop 2014-06-10, samt att lämna synpunkter på hur 

hjälpmedelsverksamheten fungerar eller borde fungera. Under arbetet med 

översynen så har vi haft två möten tillsammans med Handikappförbunden 

Värmland, 2014-11-28 samt 2015-03-20. Mycket av diskussionerna vid dessa 

tillfällen ägnades åt den reviderade hjälpmedelspolicyn som också ligger till grund 

för de reviderade riktlinjerna.  

 

Hjälpmedelspolicyn säger bland annat. ”De personliga hjälpmedel som kan 

förskrivas ska kräva hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning 

och utprovning samt ingå i beslutade riktlinjer.” 

 

Konsekvensen av ovanstående citat är att en del enklare hjälpmedel kommer att 

övergå till egenansvar, vilket möttes av förståelse från Handikappförbunden. 

Brukarrepresentanterna var även eniga kring att vi i första hand ska tillhandahålla 

hjälpmedel genom förskrivning för de med varaktigt behov.  
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Inför att beslutet om de reviderade riktlinjerna fattades i november har även 

representanterna haft möjlighet att yttra sig kring förslaget som helhet, men har inte 

inkommit med några synpunkter.  

 

Från Handikappförbunden Värmland har Barbro Boomsma medverkat, Lena 

Petterson från Autism och Aspergerföreningen och Micael Karlsson från 

Neuroförbundet.” 
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§ 2  

 

Avstämning av referensgrupper för brukardialog 

 

Istället för grupper har föreningarna utsett kontaktpersoner som vid behov 

sammankallar representanter från föreningarna till brukardialogen.  

 

Kontaktpersonerna är: 

Gunilla Ström Ericsson – vård- och omsorgsförvaltningen 

Lennart Björk – arbetsmarknads- och socialnämnden 

Anita Björcke – kultur- och fritidsförvaltningen 

Örjan Arwidsson – barn- och ungdomsförvaltningen samt gymnasieförvaltningen 

 

Det finns även en befintlig tillgänglighetsgrupp som är kopplad till teknik- och 

fastighetsförvaltningen. 
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§ 3  

 

Medborgardialog - Diskussion kring hur vi kan 

arbeta mer aktivt med medborgardialog i rådet 

för personer med funktionsnedsättning 

 

Tankar och förslag som framfördes:  

 

 En ingång till Rådet för personer med funktionsnedsättning från karlstad.se (e-

tjänst) där förslag/frågor/synpunkter kan framföras. Och/eller en form av eget 

kontaktcenter med samma funktion. 

 Kontaktcenter bör kunna marknadsföras mer och förtydliga att kontaktcenter 

kan vara en väg till Rådet för personer med funktionsnedsättning. 

 Länk till föreningarnas webbplats (gemensam) från karlstad.se. 

 Förse (bekosta) rådets medlemmar med visitkort som kan delas ut. 

 Medborgardialog liknande den som rörde Stora Torget då det är möjligt. 

 Samråd i aktuella frågor på liknande sätt som vid detaljplaner. 

 Offentliga riktade hearings/frågestunder  med representanter från kommun och 

brukarorganisationerna dit allmänheten/medborgare inbjuds i aktuella frågor 
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§ 4  

 

Planering inför 2016 

 

Nästa samrådsmöte hålls den 30 september klockan 13.00-16.00. Den 18 november 

klockan 13.00-16.00 planeras en temadag.  

 

Önskemål framfördes om fokus på tillgänglighet. Till exempel ”prova på”-

möjligheter och test av tillgänglighet.  

 

 

I samband med denna ärendepunkt lyftes även frågor kring hur medborgare och 

besökare kan ta del av information om tillgänglighet. 

 

 Det finns en tillgänglighetsguide på karlstad.se för kultur- och möteslokaler i 

kommunen. Där finns information om hörselslinga finns samt om personer i 

rullstol kan ta sig in i lokalen på egen hand.  

 

 Förslag framfördes om en app som visar vilka offentliga lokaler som är 

tillgängliga, liknande ”Schyssta villkor” som finns för att visa vilka 

restauranger, hotell och nöjesanläggningar som har kollektivavtal.  

 

 Förslag framfördes även om att föreningar som deltagit i utbildningspaketet 

”Trygg förening för alla” skulle kunna ”certifieras”. 
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§ 5  

 

Aktuellt från nämnderna 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Förslag läggs till barn- och ungdomsnämnden i april om att kartlägga mobbning 

och ofrivillig ensamhet inom skolan. Även särskolan är inkluderad i denna 

kartläggning.  
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§ 6  

 

Aktuellt från organisationerna 

 

Det har gjorts en ansökan till allmänna arvsfonden om bidrag till ett utegym. 

Ansökan har gjorts tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och Friskis 

och svettis.  

 

Handikappföreningarna i Karlstad har årsmöte 26 april.  

 

Astma- och allergiföreningen bildar region tillsammans med Västmanland. 

 

Handikappföreningarna i Karlstad besvarar cirka två remisser i veckan.  

 

En referensgrupp har varit delaktig både kring utformning och anställning vid 

skapandet av ett nytt boende inom socialpsykiatrin. 
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§ 7  

 

Rundvandring på Hjälpmedel  

 

Mötet av slutades med en visning av Hjälpmedels lokaler. 

 

 

 

 

 


