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Sammanträdesdatum Sida 1/9 

  

2018-05-22 

 

  
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, stadshuet, Dalaväen 10 kl 14:00–16:00 

  

Beslutande Pernilla Boström (S) 
Thomas Pettersson (DHR Hagfors-Munkfors avdelning) 
Barbro Johansson (Hagfors-Ekshärads reumatikerförening) 
Anita Fridberg (Hörselskadades förening) 
Irene Larsson (Hjärt- och lungsjukas förening) 
Anna-Greta Johansson (S) 
Margareta Gustavsson (Hagfors-Ekshärads reumatikerförening) 
Lisbeth Larsson (Hörselskadades förening) 
Marie-Louise Andersson (Hjärt- och lungsjukas förening) 

  

Övriga Eva Pettersson, sekreterare 
Maria Persson, socialchef 
Carina Wiberg, verksamhetschef 
Tina Bergenbrink, Kulturskole- o bibliotekschef 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2018-06-14 

  

Avser paragrafer 7 - 12 

  

  

Sekreterare  

 Eva Pettersson 

  

  

Ordförande  

 Pernilla Boström 

  

  

Justerande  

 Thomas Pettersson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Råd för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 2018-05-22 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-14 

Datum då anslaget tas ned 2018-07-06 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Eva Pettersson 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
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§ 7 Föregående protokoll 
Föregående protokoll, 2018-03-0, §§ 1-6, gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

_____ 
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§ 8 Föreningsbidrag 
Ansökan till 2018 års föreningsbidrag, ska vara inlämnad till Individ- och 
omsorgsutskottet, senast 2018-06-30. 

_____ 
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Dnr KS 2017/374 

§ 9 Funktionshinderplan 2018-2021 
Kommunfullmäktige beslutade, 2018-03-26, § 30  godkänna reviderad 
Funktionshinderplan för Hagfors kommun, att gälla under perioden 
2018-04-01--2021-12-31.  

_____ 
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Dnr KS 2018/4 

§ 10 Frågor från funktionshindergruppen 
Fråga: Vart tog belysningsstrategin vägen för Hagfors kommun? 

Svar: Samhällsbyggnadsavdelningen fick Belysningsstrategin på återremiss och 
har ombetts att återkomma till politiken med ett nytt omarbetat förslag. Med 
anledning av detta har vi tagit ett omtag och håller på att se över nytt förslag till 
riktlinjer. Då det inom ramen för det arbetet kommit direktiv om kommunal 
belysning på statliga vägar har arbetet med själva strategin fått stå tillbaka lite då 
vi behöver utreda vad de nya direktiven kommer att innebära för Hagfors och om 
det är något som vi behöver lyfta in i strategin. 

Fråga: Hur gick det med tidningen ”Värmlänningen” 

Svar: Kommunstyrelsen beslutade, 2018-03-12, § 32  att inte lämna separat 
bidrag till eller betala kommunmedverkan i Taltidningen Värmlänningen. 

Planer för en handikappsdag i år innan valet är diskuterad och vårt förslag 22 alt 
29 augusti. Där politiker/tjänstemän kommer att inbjudas 

Fråga: Mikrofon ska finnas vid varje sammanträde som Hagfors kommun 
arrangerar 

Svar: Samtliga sammanträden som Hagfors kommun kallar till hålls i något av de 
större sammanträdesrum som finns inom kommunens lokalinnehav, plenisalen i 
Hagfors stadshus, sammanträdesrummet plan 2 Hagfors stadshus samt plenisalen i 
Bågskytten, Ekshärad. I vissa fall då det rör sig om mindre deltagarantal används 
något av de mindre sammanträdesrummen. I samtliga större sammanträdesrum 
finns tillgång till hörslinga och tillgång till mikrofon. Huruvida den som håller i 
mötet och de som deltar bedömer at mikrofon behöver användas är upp till 
respektive möte att avgöra. Finns osäkerhet kring hur de hörslingor finns 
monterade fungerar, var mikrofon finns eller om något behöver felanmälas 
kontaktas Fastighetsenheten. 

_____ 
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§ 11 Enkelt avhjäpta hinder 
Idag finns en pärm i receptionen och på samhällsbyggnadsavdelningen, med 
information om tillgänglighet i butiker och lokaler inom Hagfors kommun. 
Pärmen gjordes från början av funktionshinderorganisationerna på uppdrag av 
plan- och byggchefen, den har blivit inaktuella och behöver uppdateras. 

Rådet för funktionshinderfrågor skickar därför en begäran till 
Samhällsbyggnadsavdelningen för att få pärmarna uppdaterade och presenterade 
på hemsidan för att besökande från såväl Hagfors kommun som andra kommuner 
ska kunna ta reda på tillgänglighet inför besök. 

_____ 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 9/9 

  

2018-05-22 

 

  
Råd för funktionshinderfrågor  
  
  
  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

§ 12 Övriga frågor 
Ökad tillgänglighet på biblioteket 

Kulturskole- och bibliotekschef Tina Bergenbrink informerar att mötet med 
Synskadades förening, Srf för att diskutera hur man går vidare med ökad 
tillgänglighet på biblioteket, ställdes in och kommer genomföras vid ett senare 
tillfälle. Tina informerar att hon har sökt medel till synhjälpmedel, men inte fått 
svar ännu. 

Tina kommer till höstens möte och redovisar hur det gått. 

För att kontakta Tina Bergenbrink på biblioteket, går det bra att ringa till Hagfors 
kommuns växel 0563-185 00 eller skicka e-post till : tina.bergenbrink@hagfors.se 

Övrigt 

Funktionshinderorganisationerna har önskemål om att bjuda in miljö- och 
byggchef Tihomir Jerkovic för att diskutera hur man kan få ökat inflytande vid 
ny- och ombyggnationer av allmänna lokaler, enligt reglementet. 

_____ 

 
 


