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2017-05-16 

 

  
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 Samanträdesrummet, stadshuset, Dalavägen 10 kl 14:00 

  

Beslutande Pernilla Boström (S) 
Margareta Gustavsson (Hagfors-Ekshärads reumatikerförening) 
Anita Fridberg (Hörselskadades förening) 
Donald Zetterman (DHR Hagfors-Munkfors avdelningen) 
Ulf Ohlsson (Synskadades Riksförbund, SRF Klarälvdalen) 
Barbro Johansson (Hagfors-Ekshärads reumatikerförening) 
Marie-Louise Andersson (Hjärt- och lungsjukas förening) 

  

Övriga Anna-Greta Johansson (S) 
Eva Pettersson, sekreterare 
Monica Hammar, socialchef 
Carina Wiberg, verksamhetschef 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2017-05-29 

  

Avser paragrafer 4 - 6 

  

  

Sekreterare  

 Eva Pettersson 

  

  

Ordförande  

 Pernilla Boström 

  

  

Justerande  

 Barbro Johansson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Råd för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 2017-05-16 

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-29 

Datum då anslaget tas ned 2017-06-20 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Eva Pettersson 
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0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
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§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll, 2017-03-14, §§ 1-3, gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

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

§ 5 Information från Biblioteket 
Biblioteksassistent Maud Hällström informerar om vilka hjälpmedel som finns 
tillgängliga för att få information, nyheter och skönlitteratur på ett tillgänglig sätt 
för varje enskild. 

Biblioteket har tjänsten ”boken kommer” en kostnadsfri service för den som inte 
på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder kan besöka biblioteket själv. 
Man får då själv välja vilka böcker eller typ av böcker man är intresserad av och 
får sedan via ett hembesök, böckerna levererade hem. Biblioteket förmedlar också 
talböcker för personer med läsnedsättning. 

För att få mer information kan man besöka Biblioteket eller ringa Maud 
Hällström, tel 0563-187 84. 

  

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

§ 6 Övriga frågor 
Revidering av Funktionshinderplanen 

Rådet för funktionshinderfrågor bestämde på mötet, 2016-09-20, §12 att inte delta 
i arbetsgruppen som jobbar med funktionshinderplanen, men att den ska skickas 
på remiss när den är färdigarbetad för att kunna lämna synpunkter. 

Monica Hammar, socialchef, informerar att gruppen kommer att ha ett färdigt 
förslag, som kommer skickas ut och tas upp på Rådet för funktionshinder i 
september. 

Taltidningen Värmlänningen 

Monica Hammar undersöker med biblioteket om man kommer fortsätta betala 
hälften för taltidningen även i år. Rådet för funktionshinder får till nästa 
sammanträde meddela hur man ställer sig till att i så fall använda medel ur 
föreningsbidragen för att finansiera den del som blir kvar. 

Frågor från funktionshinderorganisationerna 

Trappan bakom församlingshemmet som man vid förra Råd för 
funktionshinderfrågor, 2017-03-14 fick meddelande om att den skulle tas bort. 
Hur kommer det att se ut när den är borta. 

Frågan lämnas över till Samhällsbyggnadsavdelningen för att lämna svar.  

Anita Fridberg, Hrf skickar med att det måste finnas ansvarig för hörselslingor i 
kommunen som är utbildade och kan sköta kommunens hörselslingor.  

Frågan lämnas över till Samhällsbyggnadsavdelningen  

Donald Zetterman, DHR frågar om planering av handikapparkering utanför Ica 
och Coop i samband med att man gör om torget. Donald hänvisas att ringa till 
Gatuchefen för att få svar. 

_____ 

 
 


