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Råd för funktionshinderfrågor  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, Dalavägen 10, Hagfors kl. 14:00–15:20 

  

Beslutande Thony Liljemark (OR) 

Eva Johansson (OR) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Thomas Pettersson (DHR Hagfors-Munkfors avdelning) 

Barbro Johansson (Hagfors-Ekshärads reumatikerförening) 

  

Övriga Barbro Hallén (Hjärt- lungsjukas förening Hagfors Munkfors) 

Margareta Åhs (DHR) 

Gun-Britt Edvardsson (OR) 

Thor Millvik (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Maria Persson, Socialchef 

Carina Viberg, Verksamhetschef 

Malin Qvicker, Förvaltningssekreterare 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2019-11-28 

  

Avser paragrafer 17 - 20 

  

  

Sekreterare  

 Malin Qvicker 

  

  

Ordförande  

 Thony Liljemark 

  

  

Justerande  

 Barbro Johansson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Råd för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 2019-11-26 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-28 

Datum då anslaget tas ned 2019-12-20 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Malin Qvicker 
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§ 17 Föregående protokoll 

Föregående protokoll, 2019-10-03, §§ 12-16, lades till handlingarna. 

_____ 
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§ 18 Information från verksamheten 

-Socialchef Maria Persson informerar kring ”God och nära vård” där målet är att 

skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa 

samt att patienter och närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling 

utifrån deras förutsättningar och behov. Målet är att främja förutsättningarna för 

samordning av vårdinsatser, samverkan mellan vårdaktörer, tillgänglighet och 

ökad delaktighet för patienter. Regionerna ska fortsätta utveckla arbetet med 

patientkontrakt vilket bygger på värdegrunden i personcentrerad vård. Med 

patientkontrakt ska det på sikt finnas en dokumenterad överenskommelse med 

gemensamt ansvar där det är tydligt beskrivet vad patienten gör för sig själv och 

vad vården gör. 

-Vad gäller budgeten så påvisar Individ- och omsorgsutskottet störst 

budgetunderskott. Hemtjänsten är det som kostat, totalt -13 miljoner kronor. Lite 

överkostnader även vad gäller särskilt boende (SÄBO), där det framför allt är 

kostnader för extrabemanning vid calicivirus. Kostnaderna för Individ- och 

familjeomsorgen (IFO) har också ökat vad gäller ekonomiskt bistånd. LSS och 

socialpsykiatrin påvisar istället en liten positiv prognos. Totalt hamnar man i 

budgeten på -14 miljoner. 

- Inför 2020 har man lagt förslag på förändringar i vård- och omsorgstaxan, t.ex. 

kommer personer med sondnäring som enda näringskälla betala 50 % av den 

faktiska kostnaden inklusive tillbehör och hemleverans, upp till en maxavgift på 3 

600 kronor per månad. Nytt förslag är att för en åtgärd utförd av sjuksköterska 

utan genomfört hembesök debiteras 100 kronor.  

- Förslag till förändring kring ledsagning. I Hagfors kommun har man tidigare 

medgivit omkostnader till den personal som utfört ledsagning, denna förmån är 

inte lagstadgad och man föreslår nu att den ska tas bort, ärendet ska upp i 

kommunstyrelsen den 2 december. 

- Mötesplatsen för socialpsykiatrin har flyttat till Abborrtorpsvägen 10 G, där 

finns en samlingslokal för social gemenskap där man erbjuder social samvaro och 

olika aktiviteter. 

- Verksamhetschef Carina Wiberg informerar kring rehab där det är brist på 

arbetsterapeuter/fysioterapeuter och man har vakanser för tillfället. Väntetiden för 

hjälpmedel är i dagsläget runt tre veckor, akuta hjälpmedel beviljas direkt. 

- Maria Persson informerar kring projektet Värmland Tillsammans där 

kommunerna inom ramen för projektet i samverkan med bland andra 
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Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, och civilsamhället ska utveckla 

insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen: utrikesfödda kvinnor och män i 

åldern 15-64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Projektet syftar till 

att förhindra långvarigt utanförskap och att målgruppen ska komma närmare 

arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete. I dagsläget är det mest 

kvinnliga deltagare i projektet. 

- Funktionshindergruppen önskar få delta som sakkunniga när 

samhällsbyggnadsavdelningen planerar för nybyggnationer. Från och med 2020 

kommer en representant från avdelningen vara med på funktionshinderråden för 

att informera och svara på rådets frågor. 

-En tillnyktringsenhet (TNE) kommer startas upp under början av 2020, tidigare 

var den benämnd Akutplatser för substanspåverkade (ASP). Målgruppen är bland 

annat personer som är i aktivt missbruk och som själva känner behov av att bryta 

sitt beroende. 

_____ 
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Dnr KS 2019/535 

§ 19 Sammanträdesdagar 2020, Råd för 

funktionshinderfrågor 

  

Rådet sammanträder fyra gånger per år om inget annat anges i kallelsen i 

sammanträdesrummet, stadshuset 

Tisdagar kl. 15:00-17:00. 

Kallelse skickas ut två veckor innan mötet. 

  

2020-03-17   

2020-06-09 

2020-09-15 

2020-11-17   

 

Beslut 

Råd för funktionshinderfrågor godkänner förslag till sammanträdesdagar för 2020. 

_____ 
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§ 20 Övriga frågor 

-Den 2-4 december finns tillfälle för den som är 65 år och äldre att lära sig att bli 

mer digital. Elever från högstadiet tillsammans med handledare kommer hjälpa till 

att visa hur man exempelvis skaffar bank-ID eller ett mejlkonto, hur youtube 

fungerar, hur man lägger upp en bild på facebook eller hur man köper en stol på 

blocket. Två elever och en vuxen handledare kommer att sitta vid varje bord 

tillsammans med deltagarna där man hjälps åt att svara på frågor. 

- Under 2020 ska en tillgänglighetsvandring genomföras där deltagarna kan få 

möjlighet att prova på till exempel att ta sig fram med rullstol, orientera sig med 

käpp eller ha en simulerad synnedsättning. 

_____ 

 
 


