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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
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Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00–15:00 

  

Beslutande Pernilla Boström (S) 
Anna-Greta Johansson (S) 
Ingemar Tönnberg (S) 
Roger Brodin (M) 
Karl Persson (SD) 

  

Övriga Ulla Lundh (S) 
Margot Karlsson (S) 
Sten-Inge Olsson (S) 
Stellan Andersson (C) 
Jan Klarström (SD) 
Eva Pettersson, sekreterare 
Maria Persson, socialchef 
Eva Alama, vård- och omsorgschef 
Åke Karlsson, vård- och omsorgschef 
Malind Hedberg  Soini, ekonom 

  

Plats och tid för justering 2018-03-05 

  

Avser paragrafer 7 - 11 

  

  

Sekreterare  

 Eva Pettersson 

  

  

Ordförande  

 Pernilla Boström 

  

  

Justerande  

 Ingemar Tönnberg 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Individ- och omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-02-26 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-05 

Datum då anslaget tas ned 2018-03-27 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Eva Pettersson 
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Dnr KS 2018/32 

§ 7 Bokslut 2017 
Vård- och omsorgsavdelningen och Sociala avdelningen har upprättat 
verksamhetsberättelser för 2017.Syftet med verksamhetsberättelserna är att ge 
utskottet en beskrivning av verksamhetsåret, avseende avdelningarnas utveckling, 
måluppfyllelse och ekonomiska resultat. 

Handlingar i ärendet 

Vård- och omsorgschef Eva Alama och Socialchef Maria Perssons skrivelse, 
2018-02-20 
Verksamhetsberättelse 2017 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner Vård- och omsorgsavdelningens och 
Sociala avdelningens upprättade verksamhetsberättelser för 2017 

_____ 

Beslutet skickas till 

Eva Alama, vård- och omsorgschef 
Maria Persson, socialchef 
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Dnr KS 2017/374 

§ 8 Förslag till funktionshinderplan 2018-2021 
Hagfors kommun antog 2013-05-27 ett åtgärdsprogram för ökad tillgänglighet – 
Funktionshinderplan i Hagfors kommun. Åtgärdsprogrammet syftar till att 
tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet grundat 
på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.   

Åtgärdsprogrammet belyser de områden, där kommunala verksamheter har att 
tillskapa åtgärder i enlighet med den upprättade planen. Samtliga kommunala 
verksamheter ansvarar för att funktionshinderplanen integreras i den dagliga 
verksamheten och att målen i dokumentet uppfylls. 

Funktionshinderplanen har under 2017 följts upp och reviderats och förslag till 
målsättning för perioden 2018-0101 – 2021-12-31 har utarbetats. 

Uppföljningen visar att sju av funktionshinderplanens elva mål har uppfyllts 
under perioden, övriga fyra mål är delvis uppfyllda. Föreslås att mål som bedöms 
som uppfyllt avslutas, men beslutade aktiviteter fortgår enligt föreslagen plan och 
att arbete fortgår med mål som ej uppfyllts. 

Berörda avdelningar inomkommunen har medverkat vid uppföljning och 
revidering av föreliggande förslag till plan. Deltagare i Funktionshinderrådet har 
beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget före beslut. 

Synpunkter har inkommit från DHR samt HFR. 

DHR har i sin skrivelse framfört att det är önskvärt att funktionshinderrådet blir 
kallade till alla slutbesiktningar som görs vad det gäller kommunens lokaler och 
p-platser för att därigenom säkerställa att FN-stadgarna följs. Vidare har DHR 
framfört synpunkt på att den tillgänglighetpärm med inventering av lokaler som 
genomförts vid ett tidigare tillfälle ska uppdateras. DHR framför att de har 
erbjudit sig att genomföra arbetet men upplever inte att de fått gehör för sitt 
erbjudande. Avslutningsvis vill DHR att en ansvarig för tillgänglighetsfrågor 
anställs i kommunen 

Arbetsgruppen för funktionshindergruppen har gjort bedömning att ingen 
utav DHRs synpunkter kan arbetas in i revideringen av 
funktionshinderplanen med följande motivering.  

Då det gäller ansvar för tillgänglighetsfrågor så ansvarar fastighetsenheten för att 
aktuella normer efterlevs vad det gäller lokaler och gatuenheten för mark och 
övriga anläggningsarbeten som faller inom kommunal förvaltning. 
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Samhällbyggnadsavdelningen bedömer att det är rimligt att den som ansvarar för 
ett projekt ansvarar för att samtliga regelverk som berör på projektet hanteras och 
efterlevs. Fastighetsenheten har en plan för inventering och anpassning av lokaler 
utifrån de normer som gäller för tillgänglighet, under 2016 och 2017 har såväl 
skolor, förskolor som allmänna lokaler setts över och anpassats och under första 
kvartalet 2018 kommer planen för inventering att revideras och ytterligare 
åtgärder planeras för sista kvartalet 2018. Inventering samt åtgärder har 
genomförts tillsammans med externt sakkunnig inom tillgänglighetsområdet.  

Vad det gäller bygg och anläggningsprojekt så ges DHR i egenskap av 
intresseorganisation möjlighet att yttra sig över tillgänglighetsaspekter i samband 
med att bygglov söks. Några ytterligare samråd med intresseorganisationer eller 
övriga yttranden från funktionshinderrådet kommer inte att inhämtas. 
Samhällsbyggnadsavdelningen säkerställer istället att erforderliga 
tillgänglighetsåtgärder enligt gällande lag, standard, norm eller annan praxis 
vidtas genom att dels ställa krav inom ramen för de upphandlingar som görs och 
dels inhämta yttrande från externt sakkunnig konsult, på så vis erhålls ett 
partsoberoende yttrande som även tar hänsyn och uppmärksammar de åtgärder där 
det finns risk för intressekonflikt mellan olika funktionsnedsättningar. På så vid 
får kommunen också ett externt oberoende stöd i vilka prioriteringar som är 
skäliga.  

HRF har i sin skrivelse till kommunen framfört synpunkter avseende Mål 2 och 
Mål 4. 

HRF påtalar att det ska finnas tillgång till hörselslingor i alla kommunens 
offentliga lokaler och aulor samt att dessa ska ses över minst en gång om året. 
Vidare önskar HRF att det ska finnas hörselslingor på alla äldre och 
trygghetsboende samt daglig verksamhet för att hörselskadade ska kunna delta vid 
arrangemang. HRF framför önskemål om att kommunen alltid använda 
hörselslingor vid föreläsningar eller kursdagar och att kommunen utser ansvariga 
för hörselslingorna. 

Vidare önskar HRF en lokal överenskommelse med rekommenderad placering av 
trottoarpratare för framkomlighet samt att kommunen regelbundet ser över 
framkomlighet på gator och vägar oavsett årstid. HRF förordar att kommunen 
märker ut nivåskillnader i den allmänna miljön. 

HRF framför också önskemål om att rullstolsburna ska kunna bada i badhuset 
samt att det görs en väg till vattnet för rullstol, på någon allmän badplats i 
kommunen. 
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Arbetsgruppen för funktionshindergruppen har gjort bedömning att HRFs 
synpunkter till stor del redan är inarbetade i aktuell funktionshinderplan 
eller på annat sätt tillgodosedda inom kommunens arbete med 
tillgänglighetsfrågor med följande motivering. 

Inom ramen för aktuell formulering i funktionshinderplanen har frågan om 
tillgängliga offentliga lokaler och hörslingor lyfts, ansvar för hörslingor finns och 
en inventering har påbörjats för att se över om det föreligger behov av hörslingor 
på fler platser än de som idag erbjuds. Vidare finns ett beslut om att tillhandahålla 
en mobil hörslinga för att på så vis möta behovet av hörslinga i de lokaler där en 
fast anläggningen inte kan erbjudas. Fastighetsenheten har sedan tidigare avtal 
med Landstinget om regelbundna servicekontroller av de anläggningar som finns.  

När det gäller trottoarpratare så är frågan om en lokal överenskommelse redan 
inarbetad i nuvarande funktionshinderplan.  

Det kommunala badhuset som finns inom Älvstranden är sedan tidigare föremål 
för en utredning i syfte att öka tillgängligheten för individer med 
funktionsnedsättningar, målsättningen är att badet ska vara tillgängligt, 
utredningen är dock inte klar och någon tid för när så kan ske kan inte lämnas i 
nuläget. En tillgänglighetsanpassad badplats finns i enlighet med de beslut som 
finns i Uddeholm. Några ytterligare åtgärder bedöms inte behövas vad det gäller 
tillgängliga badplatser.  

Arbetsgruppen bedömer sammanfattningsvis därmed att inga revideringar 
erfordras med anledning av de synpunkter som inkommit. Planen ersätter inte 
kommunens ansvar inom lagstiftning som berör stöd till personer med 
funktionsnedsättning. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-02-08 
Reviderad Funktionshinderplan i Hagfors kommun 
Inkomna synpunkter från Funktionshinderråd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner reviderad Funktionshinderplan för Hagfors 
kommun, att gälla under perioden 2018-04-01 – 2021-12-31 
_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, Socialchef 
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Dnr KS 2017/403 

§ 9 Ansökan om bidrag till taltidningen  
Taltidningen Värmlänningen är en taltidning som produceras av synskadades 
riksförbund i Värmland (SRF). Den innehåller information från synskadades 
riksförbund, notiser från dagstidningar samt kommunala nyheter och kungörelser. 
Deltagande kommuner skickar in material som kan vara av allmänt intresse. 
Synskadade får del av tidningen kostnadsfritt, kommunen avlägger en avgift för 
det kommunala deltagandet. 2016 fördes dialog omkring Taltidningen 
Värmlänningen och hur rådet för funktionshinderfrågor ställer sig till att använda 
medel ur budgeten för föreningsbidrag för ändamålet. Under 2017 har 
Taltidningen Värmlänningen finansierats av föreningsbidraget till hälften samt ett 
bidrag från biblioteket till andra hälften.  Detta efter att frågan bland annat varit 
uppe för dialog under våren i samband med ansökan av föreningsbidrag. Vid 2017 
års sista råd för funktionshinderfrågor 2017-11-14 medverkade ombudsman för 
Synskadades Riksförbund i Värmland för att informera om taltidningen. I enlighet 
med mål uppsatta i funktionshinderplanen ska samhällsinformation och politiska 
beslut tillhandahållas på ett sådant sätt att personer oavsett funktionsnedsättning 
kan ta del av denna.  Hagfors kommuns hemsida har uppgraderas och lanserats i 
ny version under hösten 2016. Den nu etablerade hemsidan är lättläst och 
innehåller en lyssnafunktion. Den upplästa webben finns tillgänglig till alla och 
inte till en riktad målgrupp. Om inte möjlighet att ta del av denna i egna hemmet 
finns, har alla möjlighet att ta del av den från biblioteket med eller utan stöd från 
personalen på plats. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-02-08 
Brev från Synskadades Förening Klarälvdalen och SPF Älvdalingen Ekshärad. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna separat bidrag till eller betala 
kommunmedverkan i Taltidningen Värmlänningen utan hänvisar till att möjlighet 
finns att ta del av kommuninformaton via kommunens webbsida. 

Kommunstyrelsen ser beslutet som svar på skrivelsen från Synskadades Förening 
Klarälvdalen och SPF Älvdalingen Ekshärad angående Kommunala 
handlingsprogrammet för funktionsnedsatta personer och indraget stöd till – 
kommunala blocket- i taltidnigen Värmlänningen, som Synskadades Riksförbund 
Värmlandsdistriktet ger ut. 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 9/11 

  

2018-02-26 

 

  
Individ- och omsorgsutskottet  
  
  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

_____ 

Beslutet skickas till 

Synskadades Förening Klarälvdalen 
SPF Älvdalingen Ekshärad 
Socialchef Maria Persson 
Bibliotekschef Tina Bergenbrink 
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§ 10 Information från verksamheten 
Socialchef Maria Persson informerar från Socialal avdelningens verksamhet. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner informationen 

_____ 
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Dnr KS 2018/26 

§ 11 Anmälningsärenden 
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut angående ansökan om tillstånd att 
bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende enl SoL. KS 
2018/4, handling 3 

Återrapportering till Socialstyrelsen av stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2017 

Värmlands läns vårdförbunds förbundsbrev januari 2018 

Verksamhetsberättelse 2017 Familjecentralen Kärnhuset 

Delegeringsbeslut – Serveringstillstånd Hagfors Brukshotell 

Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, 
äldreomsorg, Rehab, t o m januari 2018. Dnr KS 2017/8, handling nr 7-12. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


