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 Plats och tid Onsdagen den 9 mars 2022 i Kommunstyrelsens sessionssal, Kommunstyrelsens 

hus, klockan 14:00 - 16:00 
 

Beslutande Ronnie Erhard (M), ordförande 
Linda Brunzell (M), tillväxt- och tillsynsnämnden 
Maria Karlsson (S), barn- och utbildningsnämnden 
Britta Angenete Gillberg (L), socialnämnden  
Siv Björck Kjellgren (S), kultur- och fritidsnämnd 
Maj-Britt Bråtner, Reumatikerförbundet Karlskoga Degerfors 
Thomas Eriksson, Funktionsrätt Karlskoga Degerfors 
Pia Lammassaari, RMSH Karlskoga Degerfors 
Christer Andersson, DHR Karlskoga Degerfors 
Nils-Gunnar Nilsson, Synskadades Riksförbund Karlskoga Degerfors 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Håkan Talberg, (S), kommunstyrelsen, tjänstgörande ersättare 
Kristina Borén, Region Örebro län, tjänstgörande ersättare 
Monica Gustafsson, HRF Karlskoga Degerfors, tjänstgörande ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare Anneli Bramvehl (M), barn- och utbildningsnämnden 
Petra Nilsson, Funktionrätt 
 

Övriga deltagare Magnus Ahlberg, §§ 1, kultur- och fritidsförvaltningen 
Hanna Stenfelt Lejondahl, samhälle- och serviceförvaltningen, §§ 2 
Julia Åhlgren, samhälle- och serviceförvaltningen, §§2-6;  
Gunilla Palmqvist, sekreterare 

Utses att justera Linda Brunzell  

Justeringens plats och tid Digital signering, 15 mars 2022 
 
Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 1-10 
 Gunilla Palmqvist  

 Ordförande ……………………………………………………… 
 

 Ronnie Erhard  

 Justerare ……………………………………………………… 
 

 Linda Brunzell  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 2022-03-09 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-16 Datum då anslaget tas ned 2022-04-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens Ledningskontor 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Gunilla Palmqvist  
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§ 1 Dnr 2022-00039  
 
Information nämndordförande RFF 2022 Kultur- och 
fritidsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Margaretha Rosberg, ordförande Kultur- och fritidsnämnden har 
uppdragit till Magnus Ahlberg, förvaltningschef Kultur- och 
fritidsförvaltningen att informera rådet om kultur- och 
föreningsförvaltningens tillgänglighetsarbete och hur de arbetar med att 
säkra en fortsatt bra utveckling. 
 
Strandbadet 
Förvaltningen planerar för ett nytt badhus. Ett badhus som ska vara 
tillgänglighetsanpassat för att alla oavsett funktionshinder ska känna sig 
välkomna och på ett tryggt sätt kunna tnyttja anläggningen. För att 
förverkliga detta behöver kultur- och fritidsförvaltningen kommunicera 
och få återkoppling från rådet. Förvaltningen ser över behovet av 
tillgängligheten, bland annat med ramper, lift, bassäng som är höj- och 
sänkbar. Förvaltningen behöver förslag och feedback från funktions-
hinderrådet om behovet av tillgänglighetsanpassningar.  
 
Rådets ledamöter lämnar följande reflektion till förvaltningen:  

• omklädningsrum för assistans 
• könseparerade omklädningsrum  
• dörrbredd 
• hiss 
• möjlighet till träning i bassäng med varmare vatten 
• beträffande vattenrening behöver förvaltningen tänka på aspekter 

både för allergiker och ur miljösynpunkt 
 
Biblioteket 
Magnus Ahlberg informerar att de hjälpmedel som finns på biblioteket är 

• Legimus - ett digitalt bibliotek med talböcker 
• Daisytalböcker - fysiska talböcker som kallas för Daisyböcker. 

Dessa går att lyssna på i speciella spelare eller i de flesta mp3-
spelare. Biblioteket har Daisyspelare till utlåning.  

• Talboken kommer - Karlskoga bibliotek förmedlar talböcker via 
internet till taltidningsläsande låntagare. 
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Kulturskolan 
Kulturskolan har tillgänglighetsanpassats, hiss har installerats. Det har 
varit en utmaning att anpassa lokalerna då det är ett gammalt hus. I år 
fyller Kulturskolan 75 år. 
 
Förutom tillgänglighetsanpassningen av lokaler pågår en breddning av 
verksamhet, en nyhet är att Kördelux som föreslås övergå till 
Kulturskolan.  
 
Föreningsstöd 
Kultur- och föreningsförvaltningen handhar föreningsstöd, där även 
funktionsorganisationerna har möjlighet att söka stöd. I dagsläget är det 
tre av organisationerna som får stöd. 
 
Nobelhallen 
I B-hallen finns en No-fall-skena. Magnus Ahlberg anser att vi behöver 
sprida till fler grupper i samhället om skenan. Flera användningsområden 
för No-fall-skenan finns, inte bara vintertid. Ett användningsområde är 
inom vården, där till exempel stroke-patienter ges möjlighet att träna 
gående.  
 
Fritid 
Informeras även om de badramper, motionsslingor, grillplatser och 
fiskeplatser som är tillgänglighetsanpassade. 
 
Rådet diskuterar tillgängliga fritidsplatser som badplatser och 
motionsslingor. Rådet framför önskemål om kallbadhus, 
omklädningshus/badhytter samt toaletter för att göra badplatserna mer 
tillgängliga och attraktiva för funktionshindrade.  
 

Rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Rådet tackar för redovisningen. För att göra våra badplatser mer 
tillgängliga för olika funktionshinder beslutar rådet för funktionshinder 
överlämna nedanstående synpunkter till kultur- och fritidsnämnden:  
 

• badhytter för omklädning 
• toaletter  
• tillgängliga vägar till ramper vid badplatser 
• kallbadhus   
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§ 2 Dnr 2022-00261  
 
Bildstöd 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoutvecklare Hanna Stenfelt-Lejondahl informerar om bildstöd 
från projektet ”Barns rätt till sin rätt” och aktiviteten ”Barnrätt via 
bildstöd”.   
 
Hanna informerar om att bildstöd är ett kommunikations- och 
informationsverktyg som är mer universellt än skrivande och talande 
språk. Bildstöd bidrar till trygghet, förutsägbarhet och tillgänglighet. 
Extra viktigt för barn som är mer visuellt lärande, senare i 
språkutvecklingen, har koncentrationssvårigheter eller lär sig det svenska 
språket. Ett resultat av projektet är prioriteringen att se över och utveckla 
bildstöd om rättigheterna med kompletterande övningar för att kunna 
diskutera och reflektera vad de kan innebära i vardagen. Poängteras att 
bildstöd även kan användas för vuxna, t ex inom vården. 
Användningsområdet för bildstöd finns i: 
- i undervisning 
- inom socialtjänsten 
- i parker och andra offentliga miljöer 
- inom vården 
- i dialog med barn och unga, både grupper och enskilt 
 
I Degerfors kommun har bildstöd med information om barnens 
rättigheter satts upp på alla lekplatser för att sprida information till båda 
barn och vuxna. Affischerna innehåller utvalda rättigheter kommunicerat 
via bildstöd och enkel svenska för att så många som möjligt ska kunna ta 
del av informationen. Materialet finns tillgängligt för att framöver 
genomföra liknande insats vid lekplatser Karlskoga.  
 
Undervisningsmaterial "Barnkonventionen i en låda" cirkulerar. 
Materialet är inköpt till samtliga skolbibliotek. Hanna informerar 
dessutom om "Barnrättsguiden" som är information på Karlskoga 
kommuns hemsida.  
 
 

Rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Rådet tackar för redovisningen och lägger informationen till 
handlingarna.  
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§ 3 Dnr 2022-00262  
 
Fyllnadsval till rådet för funktionshinderfrågor SRF 
Karlskoga Degerfors 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval av ersättare för SRF Karlskoga Degerfors i rådet för 
funktionshinderfrågor samt arbetsutskottet efter Andreas Strid ska fattas. 
 
SRF Karlskoga Degerfors utser ersättare vid årsstämma den 19 mars 
2022.  
 

Rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor bordlägger frågan att utse ny ersättare till 
nästkommande sammanträde.  
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§ 4 Dnr 2022-00042  
 
Funktionshinderorganisationernas frågor 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga från funktionshinderorganisationerna gällande om förlängning av 
flextrafik kommer att ske efter maj 2022. 
 
Funktionshinders organisationerna önskar att till nästkommande 
sammanträde få information om vad som beslutats gällande förlängning 
av flextrafiken i Karlskoga.  
 

Rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att till nästkommande 
sammanträde få information om beslut gällande förlängning av flextrafik.  
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§ 5 Dnr 2022-00041  
 
RFF Åtgärdslista 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Ronne Erhard går igenom åtgärdslistan.  
 
Punkt 1 Förslag skiss Bergsmanshuset sänds till rådets ledamöter 
Punkt 3 Tas bort pga förändrad näringsidkare, uteplats/ramp är inte 
längre nödvändig  
Punkt 12 Berör även Trafikverket. SSF har bevakning av ärendet. 
Punkt 14 Berör även Trafikverket. SSF har bevakning av ärendet. 
Punkt 17 Dubbeluppgift gällande kantsten tas bort.  
 

Rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar godkänna redovisning av 
åtgärdslistan. Reviderad lista biläggs protokollet. Bilaga 1  
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§ 6 Dnr 2022-00040  
 
Information från samhälle- och serviceförvaltningen 
till RFF 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Julia Åhlgren informerar rådet om pågående 
arbete inom samhälle och serviceförvaltningen  
 
Kostverksamheten 
- Pensionärernas matråd återupptas (två år sedan sist). 
- Fadderbesök på vård- och omsorgsboendena kommer starta igen. 
 
Teknik och Fastighet  
Inom verksamhet Teknik och Fastighet har det tagits fram ett projekt 
”Ansiktslyftet”. Kommunen har behov av uppsnyggande insatser inom 
park, grönytor och gata som ger märkbara resultatför alla invånare. 
 
Exempel på åtgärder 
- Bergrumsvägen: Gång- och cykelväg från Skolgärdet till 
Filipstadsvägen rustas upp 
- Ekmansparken: Uppsnyggning av parken, lekutrustning som är 
tillgänglighetsanpassad  
- Tingshusparken: Rustas upp.  
-Teliatrappan/Urbrinken: Området ska rustas upp och trappan ska vara i 
blickfånget.  
 
Områden i hela kommunen kommer att ses över och rustas upp. Andra 
området som berörs är: Köp-City, Sandviken. Skrantarondellen, 
Bredgårdsgatan, CarlsÅby, grönområdet i Bråten.  
 
De exploateringsprojekt som pågår är:  

• Björkbornsbron med planerad invigning Valborg 2022.  
• Strandpromenad med uppstart av projektering och planering för 

att utveckla Möckelns strand från f.d. småbåtshamnen och mot 
Grönfeldts gården.  

• Finnebäck: Nytt bostadsområde vid Västra Möckelnstranden som 
kallas Storängsstrand.  
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Julia Åhlgren informerar även om pågående naturvårdsprojekt: 
• Aggerudsspåret:  
• Fuxbouddens naturreservat (Djerfstugan):  
• Bullerdalens naturreservat: 

 
Karlskoga kommun har därtill en cykelplan för kommunen med 
målsättning att:  

• Barn att på egen hand vistas säkert i transportsystemet. 
Cykelinfrastruktur som främjar barns cyklande har därför högst 
prioritet.  

• Cykelväg till barnens målpunkter ökar trafiksäkerheten och 
minskar behovet av föräldrar som skjutsar.  

• Arbetspendling: Pendling står för en stor del av de dagliga 
resorna och är därför en viktig del vid planeringen av nya 
cykelvägar.  

• Rekreation och turism: Står för en liten del av de dagliga resorna 
och är därför lägre prioriterat.  . 

 
Julia slår även ett slag för det cykelbibliotek som Karlskoga kommun 
har. Där kan man låna lådcyklar av olika slag, Man får ha cykeln i tre 
veckor för att riktigt hinna testa innan man eventuellt gör en egen 
investering  
 
Sist men inte minst nämner Julia att Karlskoga kommun är en av 
Sveriges bi-vänligaste kommun. Karlskoga kommun ligger på 11:e plats i 
landet. Naturskyddsföreningens lista där arbetet för ängsmarker och att 
göra åtgärder för pollinerande insekter är den främsta anledningen till 
detta.  
 
 

Rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor lägger informationen till handlingarna.  
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§ 7 Dnr 2022-00264  
 
Tillgänglighetsanpassning swinglift 
 

Sammanfattning av ärendet 
Rådet för funktionshinder får ta del av broschyr angående swinglift. 
 
Flera frågor ställs om säkerhet vid användandet,  på grund av att ofta är 
funktionsvarianterna olika och personliga. Kräver användandet 
utbildning och assistans? Vilken bålstabilitet krävs? Frågan behöver 
utredas av sakkunniga innan inköp sker. Utredning gällande lämplig 
placering behöver också genomföras.  
 

Rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor lägger informationen till handlingarna.  
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§ 8 Dnr 2022-00038  
 
Ordförande informerar RFF 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Ronnie Erhard informerar att PR- och marknadsavdelningen 
har fått i uppdrag att se över webbsidan för Karlskoga kommun för att en 
mer samlad information om funktionshinder ska finnas. Bland annat 
behöver vi förbättra vägledning till de hjälpmedel som står till buds via 
kommunen, exempel är Non fall skena, badramper, guidning med 
portabel hörslinga, talbok, Daisytalböcker med mera 
 
Ordförande påminner om att Rådet för funktionshindersfrågor (RFF) har 
en portabel slingväska, som kan lånas av föreningar där hörselskadade 
deltar. Monica Gustafsson, HRF som använt den portabla slingväskan vid 
en guidning intygar väskans användbarhet. Den portabla slingväskan 
finns för utlåning i Servicecenter, Kommunstyrelsens Hus. Väskan tas 
med till nästkommande sammanträde till förevisning. 
. 
 
 

Rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor lägger informationen till handlingarna.  
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§ 9 Dnr 2022-00044  
 
Inkomna handlingar RFF 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
1. 2022-01-18 Protokoll RFF 2021-12-14 Region Örebro.  
Bilaga 1 Möte med funktionshinderrådet - 2021-10-19-. Bilaga 2. 
Strategigrupp minnesanteckningar 2021-12-03. Bilaga 3. 
Funktionshinderrådet Kontinuitet och delaktighet. Bilaga 3. 
Funktionshinderrådet Kontinuitet och delaktighet. Bilaga 4. RFF 
Verksamhetsplan 2022. Bilaga 5. Avgifter 2022.  
2. 2021-12-01 Beslut-202100514-KS-§ 206 Val av ersättare till rådet för 
funktionshinderfrågor efter Tomas Bergqvist (S) . Dnr 2021-00514  
3. Protokollsutdrag 2022-02-16 § 7 Inkomna handlingar RFF au 2022.  
4. Protokollsutdrag KSAU 2022-02-18 § 8 Revidering av reglemente för 
Rådet för funktionshinderfrågor (RFF).  
Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) - KSAU:s förslag  
 

Rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Rådet för funktionshinder lägger informationen till handlingarna.    
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§ 10 Dnr 2022-00045  
 
Övriga frågor RFF 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Ronnie Erhard ger en kortfattad information om att 
kommunstyrelsen (KS) har beslutat om reglemente för rådet för 
funktionshinderfrågor. 
 

• Avsnitt A § 1 Barnkonventionen läggs till.  
• Avsnitt B § 12 Att rådet består av förtroendevalda från samtliga 

nämnder i kommunen samt representanter från 
funktionshinderorganisationer i kommunen. Varje nämnd utser en 
ordinarie och en ersättare, där en representerar de styrande och en 
representerar oppositionen.  

• Avsnitt B § 11 Att partiföreträdarna medges yttranderätt.  
• Avsnitt B § 15 Rådets presidium ska bestå av ordförande, vice 

ordförande, och ytterligare två (2) ledamöter från 
funktionshinderorganisationerna. 

 
 

Rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Rådet för funktionshinder lägger informationen till handlingarna.    
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