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§ 18 - Föregående protokoll 
Föregående protokoll, 2022-09-13, §§ 11-17, lades till handlingarna.
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§ 19 - Information från verksamheten 

  -Ekonomiskt bistånd: Elpriset har inte drabbat Hagfors så hårt och det är en 
minskning av antalet biståndssökande, 113 stycken under oktober.

-Framtidens Värmland: God och nära vård, hälsa och omsorg. Man jobbar på 
regionalt och för att få till en plan för tjänstemännen. Man vill främja ett hållbart 
arbetsliv inom vård och omsorg.

-En Seniormottagning ska öppnas inom kort. På Hagfors vårdcentral har man 
samlat SÄBO och Hemsjukvårdsteam som består av geriatriker, 
samordningssköterska, Minnesmottagning och en 75+ Seniormottagning. 
Demensmottagningen är redan igång där geriatriker Börje Bjelke arbetar. 

-Psykisk ohälsa: Samarbete med Svenska kyrkan. Workshop genomförs imorgon, 
den 16/11.
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§ 20 - Information från funktionshinderföreningarna 

-Hagfors-Ekshärads Reumatikerförbund, Barbro Johansson: Föreningen delar 
lokal med Hjärt- lungsjukas förening och de ska ha en gemensam julmarknad. 
De har aktiviteter såsom bingo varannan månad, paraffinbad varje vecka och har 
köpt in en laptop för att försöka digitalisera sig. 

-Hjärt- lungsjukas förening, Inge-Marie Byström: Gemensam julmarknad med 
reumatikerförbundet. 
Hjärt- lungsjukas förening träffas varje vecka med handarbeten och har öppet hus 
på skyltsöndagen. 

-Hörselskadades förening, Anita Fridberg: De hade julmarknad i lördags 12/11 
som var årets sista aktivitet. Annars håller de på att planera för aktiviteter under 
2023. Måndag och torsdag är det öppet hos föreningen mellan 10:00-12:00. 

-DHR, Margareta Åhs: Man tycker att det nya badhuset är bra för 
funktionshindrade. Proffsig personal men det finns en hög kant/list som är svår att 
ta sig över. 

DHR, Donald Zetterman: På DHR tar de emot flera hundra kondoleanser om året. 
Föreningen är bemannad dagligen. 
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§ 21 - Funktionshinderplan 
Verksamhetsstrateg Kim Henriksson informerar om uppföljningen av 
funktionshinderplanen. Uppföljningen har gjorts med andra avdelningar inom 
kommunen och nu vill verksamheten inhämta eventuella synpunkter inför arbetet 
med en ny plan. Den tidigare planen kommer följas upp och föreslås bli lagd till 
handlingarna. Arbetet med att ta fram en helt ny plan har påbörjats. Kim frågar 
om föreningarna fått inbjudan och det har de. En workshop har genomförts och en 
förening deltog. Underlaget från workshopen gicks igenom på mötet och en ny 
workshop erbjöds innan nästa funktionshinderråd. I dialog framkom att 
föreningarna önskar ta del av verksamhetens förslag i samband med nästa möte. 
En skrift är beställd som beskriver Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Skriften kommer skickas ut till rådets ledamöter i samband 
med detta protokoll. 
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§ 22 - Frågor från funktionshindergruppen 
-Fråga: Funktionshindergruppen önskar att två stycken representanter från 
funktionshinderrådet utses att vara delaktiga vid nybyggnation/ombyggnation i 
kommunen.
Svar: Samhällsbyggnadschef har vid ett flertal tillfällen tidigare svarat på rådets 
önskemål om att få delta i projekt. Den samlade bedömningen är att det inte är 
lämpligt att intresseorganisationer eller individer utanför verksamheten deltar i 
projekt på det sätt som rådet önskar. 
Den stora andelen av de projekt som Hagfors Kommun utför är komplexa och 
görs på uppdrag av någon av de kommunala verksamheterna. För varje 
verksamhet finns det specifika lagar, regler, riktlinjer och styrdokument om hur 
olika lokaler behöver vara utformade för att verksamheten ska vara godkänd. 
Utöver det finns också lagstiftning och byggregler för hur tex arbetsmiljö och 
tillgänglighet ska beaktas och hur olika intressen ska vägas mot varandra. För att 
kunna tillgodose de lagar, regler och krav som finns så är det nödvändigt att anlita 
särskilt sakkunniga och godkända konsulter inom olika områden. För att få 
slutbevis på en bygglovspliktig åtgärd i dessa miljöer krävs oftast också intyg från 
expert inom bland annat tillgänglighet, som då ska bekräfta att lokalerna uppfyller 
den standard som lokalen ska. En intresseorganisation kan inte förväntas ha den 
kunskap som krävs för att kunna göra dessa tolkningar och de bedömningar som 
krävs för att man ska få ett slutbesked och en godkänd lokal.
För att säkerställa att de projekt vi har i uppdrag att genomföra, genomförs på ett 
effektivt och korrekt sätt samt blir godkända och kvalitativa drivs våra projekt av 
sakkunniga inom bygg tillsammans med sakkunnig inom verksamheten. De tar i 
sin tur hjälp av sakkunniga externa konsulter, godkända och certifierade inom 
sina ämnesområden, för att projekten ska flyta på effektivt, kvalitativt och bli 
både bra och godkända. Ingen som inte bedöms ha relevant behörig att driva 
dessa frågor ingår i något av våra projekt. 
Inför många av våra projekt inhämtas dock kunskap från flera olika håll och om 
vi har möjlighet så anordnas ibland även arbetsgrupper, workshops eller andra 
forum där vi kan skapa förutsättningar för personer med relevant erfarenhet och 
kunskap att dela med sig inför det fortsatta arbetet med ett projekt. Som ett 
exempel kan vi nämna att vi vid ombyggnationer av skollokaler ofta inhämtar 
erfarenheter från medarbetare med olika uppdrag. En lärare som arbetar i skolan 
är en mycket bra källa till erfarenheter och klok input till ett projekt som omfattar 
skollokaler men kan inte förväntas ha all kunskap som krävs för att avgöra hur en 
lokal ska utformas för att vara godkänd. Bara för att man inte ingår i projekt 
betyder inte det att man saknar betydelse. Tvärtom. Erfarenheter och kunskaper 
från de som använder våra lokaler eller våra offentliga miljöer är en viktig del 
både inför projekt och vid uppföljning.
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Detta har samhällsbyggnadschef också vid flera tillfällen lyft. Avdelningen ser 
rådet som ett viktigt forum för erfarenheter och input avseende den allmänna 
miljön runt om i kommunen. Även om det inte är lämpligt att personer utanför 
verksamheten eller utan formell behörighet deltar i själva projekten så ser 
avdelningen således många fördelar med att rådet finns för att, genom rådet, 
kunna hämta in erfarenheter av olika lösningar inför tex underhålls och 
reparationsarbeten i den offentliga miljön. Det kan ske tex genom att 
samhällsbyggnadschef lyfter frågor på rådet eller genom att rådets deltagare aktivt 
rapporterar och felanmäler saker de uppmärksammar som bristfälliga i den 
offentliga miljön. Om och när det blir aktuellt med projekt där det finns möjlighet 
att anordna workshops där olika intresseorganisationer, kan ges utrymme att få 
delta och bidra med sin kunskap så kommer samhällsbyggnadsavdelningen 
naturligtvis att lyfta det till rådet. Vi har uppdrag för kommande år som rör bland 
annat centrumutveckling där det kommer finnas möjlighet för rådet att få delta 
och lämna synpunkter och dela med sig av kunskap och erfarenhet på ett tidigt 
stadie innan man går vidare med projekt.

-Fråga: Hörselslingor i biosalongen på Fasaden.
Svar: Frågan är skickad till Conny och Tina som kommer ta upp det med 
fastighetsägaren. Vi återkommer när vi får svar hur det ligger till och vad som 
planeras.

-Fråga: Önskemål om handikapparkering vid Swedbank.
Svar: Det är verksamhetsutövaren/fastighetsägaren som ansvarar för att 
tillgodose tillgänglighet till sin verksamhet. Hagfors Kommun har 
handikapplatser i anslutning till socialkontorets lokaler på andra sidan vägen. Det 
finns i nuläget därför inte några planer på att bygga om parkeringsfickan vid 
Swedbank för att möjliggöra fler handikapplatser längst med vägen. Marken som 
finns i anslutning till lokalen är privatägd och samhällsbyggnad bedömer att det 
finns utrymme inom den privata tomten att anlägga en handikapplats 
om verksamheten/fastighetsägaren önskar vidta sådana åtgärder. För mer 
information om vad som planeras och om verksamheten/fastighetsägaren kan 
tänka sig anlägga en anpassad plats så hänvisas till fastighetsägaren. 

-Fråga: Vad händer med gamla Folktandvårdens lokaler?
Svar: Det finns ett politiskt beslut med ett planuppdrag för att ta fram en ny 
detaljplan och omvandla byggnaden till bostäder. Arbetet har inte någon hög 
prioritet idag då förvaltningen fått lov att prioritera arbetet med detaljplanen för 
det nya skolhuset vid ÄBC (Teknikhuset). Ambitionen är dock att arbetet med 
den nya detaljplanen för före detta Folktandvården ska kunna komma igång under 
2023. Det finns inte några beslut än på om det är kommunen eller något av 
kommunens bolag som ska anpassa fastigheten sedan eller om den ska överlåtas 
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för ombildning till bostäder av en privat fastighetsägare. Det är en diskussion som 
kommer tas upp under nästa år.

-Fråga: Finns det någon åtgärdsplan över de ärenden som diskuterats på tidigare 
funktionshinderråd?
Svar: Ni får gärna precisera om det är någon specifik fråga som ni vill ha 
återkoppling på. Generellt kan sägas att de frågor som lyfts som avser felanmälan 
eller synpunkter på den offentliga miljön, tex vissa övergångsställen och trappor 
är lämnat till ansvarig enhet inom förvaltningen och kommer hanteras som det 
har sagts i samband med att man ska göra åtgärder, underhållsprojekt eller 
liknande. Felanmälningar hanteras dock löpande om det är något som är trasigt 
tex. När det gäller inventering av tillgänglighet av offentlig miljö, dvs 
kommunala gator och vägar och övergångar, torg och andra allmänna platser, så 
har det inte genomförts än, det är en resursfråga och inget som vi har haft 
möjlighet att göra samlat. Enheten för gata, park och trafik har dock i sitt 
uppdrag att i samband med att reparationer och underhåll görs också beakta den 
lagstiftning som finns avseende tillgänglighet.
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§ 23 - Information sammanträdesdatum 2023 
Information kring sammanträdesdagar för 2023. 
Rådet sammanträder fyra gånger per år, tisdagar kl. 15:00-17:00. Kallelsen 
skickas ut två veckor innan mötet.

Sammanträdesdagar 2023:

2023-03-14

2023-06-13

2023-09-12

2023-11-14
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§ 24 - Övriga frågor 
Inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 
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