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RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Protokoll  2017-04-28 

 

 

Tid och plats  Fredag den 28 april 2017  kl 13:00-15:30  

Vänern, Samhällsbyggnadshuset 

   

 

Ledamöter  Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen 

Gunilla Ström Ericsson, vice ordf, handikappföreningarna i 

Karlstad 

Niina Koivumaa (M), arbetsmarknads- och socialnämnden 

Niklas Wikström (L), barn- och ungdomsnämnden 

Thorbjörn Andersson (S), barn- och ungdomsnämnden 

Ann-Marie Johansson (C), karlstads-hammarö gymnasienämnd 

Esteri Nilsson (S), karlstads-hammarö gymnasienämnd 

Håkan Holm Alteblad (S), stadsbyggnadsnämnden 

Ingela Agneblad (S), teknik- och fastighetsnämnden 

Susanna Lindgren, handikappföreningarna i Karlstad 

Karl-Peter Johansson, handikappföreningarna i Karlstad 

Lars-Erik Piippo, handikappföreningarna i Karlstad 

Anki Hörnlund, handikappföreningarna i Karlstad 

Anita Bureström, DHR 

   

   

Justerare  Anki Hörnlund 

   

Tid och plats för justering   den 

 

Övriga närvarande  Emely Pettersson 

Helena Danielsson, kontaktcenter 

Gunnar Persson, kommunledningskontoret 

Dunja Begovic, kultur- och fritidsförvaltningen 

Sofie Lindén, kultur- och fritidsförvaltningen 

Emma Gustafsson, kultur- och fritidsförvaltningen 

Susanne Edsgård, kommunledningskontoret 

Leif Gustavsson, teknik- och fastighetsförvaltningen 

Anette Eriksson, politisk utredare kommunstyrelsen 

 

Underskrifter  Sekreterare   

  Emely Pettersson 

   

Ordförande   

  Marléne Lund Kopparklint 

   

Justerare   

  Anki Hörnlund 
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§ 1  

 

Inledning 

 

Presentation av Anita Bureström som valts till ny ordinarie ledamot i Rådet för 

personer med funktionsnedsättning. Hon representerar De handikappades 

riksförbund (DHR). 

 

Punkten Utegym för personer med funktionsnedsättning utgår och ersätts med 

punkten Centrum Karlstad och handlarna – tillgänglighetsfrågan. 
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§ 2  

 

Nytt bostadsförsörjningsprogram för Karlstads 

kommun 

 

Alla kommuner ska enligt lag ha riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i 

kommunen och ett nytt förslag på bostadsförsörjningsprogram för Karlstads 

kommun har tagits fram och skickats ut på remiss. Rådet för personer med 

funktionsnedsättning har blivit tillfrågade att lämna synpunkter på förslaget och 

Gunnar Persson, analytiker på kommunledningskontoret, finns därför på plats för 

att informera om förslaget och inhämta synpunkter. 

 

Bland annat framförs följande förslag och synpunkter på bostads-

försörjningsprogrammet: 

 

• Rökfritt bör införas som krav i alla nybyggnationer. 

• Nu när KBAB avsätter lägenheter till vård- och omsorgsförvaltningen är 

inte vitesrisken för ej verkställda beslut gällande bland annat bostad med 

särskild service så stor längre. 

• Kan man tänka sig härbärgen och övergångsboenden så att man inte blir 

kvar på korttidsboenden och Ulleberg för länge för att inga alternativ 

finns? 

• Allt fler kommer att behöva skrymmande funktionsstöd som permobiler 

med mera. Tas det hänsyn till detta vid nyproduktion? 
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§ 3  

 

Kultur och fritid för personer med 

funktionsnedsättning 

 

Från och med den 1 december 2016 har kultur- och fritidsnämnden tagit över 

ansvaret för fritidsverksamheten för personer med funktionsnedsättning från vård- 

och omsorgsnämnden. Syftet med övergången var bland annat att skapa 

förutsättningar för alla medborgare att ha tillgång till samma kultur- och 

fritidsutbud, oavsett funktionsförmåga. 

 

Dunja Begovic, verksamhetschef för öppen fritidsverksamhet, och 

fritidskonsulenterna Sofie Lindén och Emma Gustafsson informerar om 

övergången av fritidsverksamheten som de upplever har gått bra utifrån både 

verksamhetens och kundernas perspektiv. En ny struktur har arbetats fram som på 

sikt kommer att resultera i ett större utbud av fritidsaktiviteter för målgruppen. 

Kupan, Karlstads kommuns mötesplats för personer med funktionsvariationer, har 

bytt namn till Fritidsknuten och kommer snart att få en ny skylt med en ny logga. 

 

Förändringar som är på gång till hösten 2017: 

• En inventering av den verksamhet som finns idag på Fritidsknuten har gjorts 

och öppettiderna kommer att utökas. 

• Ordinarie personal kommer att finnas vid den öppna fritidsverksamheten för att 

skapa god kontinuitet i verksamheten.  

• Verksamheten kommer på ett tydligare sätt att arbeta med delaktighet, 

trygghet, bemötande och egenproducerad verksamhet. Målet är att kunna möta 

besökarnas behov av fritid på ett individanpassat sätt.  

• Arbetet med uppsökande verksamhet för att fånga upp personer som idag inte 

har fritidssysselsättning kommer att utvecklas. 

• En pott med pengar har avsatts för ungdomar inom öppen fritids där det finns 

möjlighet att söka stöd för olika projekt. 
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§ 4  

 

Centrum Karlstad och handlarna – 

tillgänglighetsfrågan 

 

Ordförande Marléne Lund Kopparklint (M) informerar om en diskussion som 

pågår med Centrum Karlstad och handlarna om hur Karlstad kan göras till en mer 

attraktiv stad med till exempel dekorationer utanför affärer.  

 

Önskemål har framförts från Centrum Karlstad om att få komma till nästa Råd för 

personer med funktionsnedsättning för att föra en dialog om tips och idéer kring 

hur man kan arbeta med utsmyckningar som inte skapar hinder för tillgängligheten 

i centrum. Centrum Karlstad kommer att bjudas in till nästa rådsmöte som hålls i 

oktober 2017. 
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§ 5  

 

Karlstadsrummet – ett rum för alla 

 

Susanne Edsgård, lantmäterichef på stadsbyggnadsförvaltningen och Leif 

Gustavsson, fastighetsförvaltare på teknik- och fastighetsförvaltningen, informerar 

om det pågående arbetet med att ta fram Karlstadsrummet som är en utställning om 

stadsutvecklingen i Karlstad. Karlstadsrummet kommer att ligga på entréplan i 

Bibliotekshuset i Karlstad och invigning planeras till hösten 2017. 

 

Utställningen ska visa Karlstadsborna hur staden har vuxit fram till vad den är idag 

men också hur kommunen kommer att utvecklas framåt. Karlstad står inför den 

största stadsomvandlingen i modern tid och de kommande 15 åren kommer flera 

stora projekt att förändra stadsmiljön. 

 

Syftet med Karlstadsrummet är att det dels ska vara en utställning men också 

fungera som ett forum för medborgardialog dit medborgare kan komma och ställa 

frågor och lämna sina synpunkter.  

 

Susanne Edsgård visar ett förslag på hur Karlstadsrummet skulle kunna se ut och 

inhämtar synpunkter från organisationerna om vad som är viktigt att tänka på kring 

framkomlighet, ljud- och ljussättning med mera. 
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§ 6  

 

Återkoppling från kontaktcenter 

 

Alla frågor som uppkom vid föregående möte kunde besvaras under pågående 

möte. Därför fanns inget behov av återkoppling. 
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§ 7  

 

Aktuellt från nämnderna 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Niklas Wikström (L) informerar om att arbetet med att tillgänglighetsanpassa 

förskolor och skolor pågår och att samarbetet med teknik- och fastighetsnämnden 

fungerar bra. 

 

Just nu pågår toleransprojektet ”Barn föds inte med fördomar” för mellanstadie-

elever på 15 av kommunens skolor. 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Marléne Lund Kopparklint (M) informerar om försöksverksamheten med personlig 

koordinator till föräldrar med barn med funktionsnedsättning. 

 

Just nu pågår en upphandling av 36 vårdboendeplatser i Karlstads tätort inom 

kommunens lokaltrafikområde. Detta är ett nytt sätt att upphandla där anbudsgivare 

lämnar anbud på både byggnation och drift. 

 

Karlstads-Hammarö gymnasienämnd 

Esteri Nilsson (S) informerar om arbetet med ett nytt gymnasium som ska byggas 

och att en del gymnasieprogram kommer att flyttas mellan olika skolor till hösten. 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

Håkan Holm Alteblad (S) informerar om att det är mycket på gång rörande 

stadsplaneringen i centrala Karlstad och uppmanar organisationerna att ta del av 

och lämna synpunkter på de planprogram som är ute för samråd.  

 

Linjesträckningen för Karlstadsstråket, Karlstads nya snabbusstråk, är nu fastlagd. 

Busshållplatser och knytpunkter kommer att vara tillgänglighetsanpassade. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Niina Koivumaa (M) informerar om att förvaltningen håller på att inrätta en ny 

funktion som kommer att kallas lokal- och bostadssamordnare som ska arbeta 

särskilt med bostadsfrågor. 

 

Två nya boenden inom socialpsykiatrin har öppnat på Stockfallet. 
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Förvaltningen arbetar med att utveckla tekniska lösningar för att göra det lättare för 

medborgare och brukare att komma i kontakt med förvaltningen för att kunna få 

det hjälp och stöd som de behöver. 

 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Ingela Agneblad (S) informerar om att nämnden har efterfrågat en redovisning av 

det arbete som förvaltningen har gjort med enkelt avhjälpta hinder. 
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§ 8  

 

Aktuellt från organisationerna 

 

Anki Hörnlund, handikappföreningarna i Karlstad, informerar om att 

Allergiföreningen anordnar en återkommande lägerverksamhet vid Sandvikengård 

i Brunskog. I år firas 30-årsjubileum och det finns 40 platser för barn mellan 2–18 

år. Lägret kommer att hållas mellan 25 – 30 juli.  

 

Den 2 oktober kommer Neurotrauma 2017, en vetenskaplig konferens om 

traumatiska hjärnskador efter skall- och nacktrauma, att arrangeras på Karlstad 

CCC. 

 

Karl-Peter Johansson, handikappföreningarna i Karlstad, lyfter frågan om 

arbetskläder med logotyp måste användas av personal när de vistas tillsammans 

med kunder i offentliga miljöer. Kontaktcenter tar ansvar för att frågan besvaras. 
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§ 9  

 

Övrigt 

 

Önskemål om att förlägga nästa samverkansråd på Bibliotekshuset med ett besök i 

Karlstadsrummet framfördes. 

 

Det har tidigare funnits önskemål hos intresseorganisationernas representanter om 

att få sina kontaktuppgifter publicerade på karlstad.se. Det kommer att skickas ut 

en blankett som ledamöter och ersättare fyller i om de vill ha sina kontaktuppgifter 

publicerade på kommunens hemsida.  

 

 

 

 


