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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 

Justerandes sign 

RFF § 27 Mötets öppnande 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

RFF § 28 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

RFF § 29 Val av justerare 

Till justerare valdes Mona Andersson. 

RFF § 30 Föregående protokoll 

Ordförande Ingvar Kärrsmyr (KD) går igenom föregående mötes protokoll. 

RFF § 31 Laget runt 

FUB' s ersättare Gudrun Barthelson kommer synas mer på rådsmötena, Björn 
Rubenson är nämligen numera riksdagsledamot i utbildningsutskottet (istället 
för Annika Eklund från Tibro). Informerade om "sär" -skolan som ändrar namn 
- Bilaga 1. 

HRF har haft Må-Bra resa till Estland, mycket lyckat och billigt. 

Reurnatikerförbundet har haft grillkväll. 

DHR har haft avslutning inför sommaren i Tibro. 

RBU har haft kongress i Stockholm och Mona Andersson var där. De har även 
varit hos Erik Sturesson i Forsvik och åkt segelbåt. 

PSO planerar sommarresa till Varnhem. 

RFF § 32 Information angående skolan/temadag 

Skolorna har haft träff och beslutat att 2:or, 5:or och 8:or ska få ha en 
temadag. Mona har hänvisat skolan till Parasportförbundet, som kan hjälpa 
dem vidare med deras tjänster. 

Skolorna tar numera sitt ansvar för denna temadag själva och rådet ska känna 
sig stolt över att ha initierat detta och att det fortsätter inom skolan! 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 

J usterandes sign 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 
2017-06-14 

RFF § 33 Tillgänglighet till evenemang i Karlsborg 

Jarl Karlsson, turistchef, var inbjuden till mötet och rådet fick ställa frågor till 
honom. Frågor som korn upp var: 

• Toaletter vid evenemang (t ex Diggiloo). Kolla om t ex ess kan gå 
med på att de med handikapp-plats på sin biljett kan få nyttja deras 
toalett. Jarl Karlsson rar i uppdrag att kolla det. 

• Badrarnper, den som finns funkar inte så bra, det är för långt mellan 
ledstängerna. Önskemål: träramper över sanden. 

• Badstol, ett annat önskemål. 
• Lift, frågan är enligt Kjell-Åke Berglund väckt. 

RFF § 34 Strategisk plan - Bilaga 2 

Kjell-Åke Berglund, kommunchef, var inbjuden för att prata om den 
strategiska planen som varit ute på remiss i alla nämnder. Små ändringar 
gjorda. Alla uppmanas att slänga de gamla planerna. Den ska upp till 
Kommunfullmäktige i juni 2017. Planen kommer att gälla 20170801-
20201231. 

Planen har inte varit känd tidigare. Kjell-Ake Berglund berättar att han 
kontinuerligt kommer att påminna chefs gruppen om den. 

Arbetsgrupp tillgänglighetsdiplom 2018 
Rådet önskar att få med Kjell-Åke Berglund i arbetsgruppen och några till 
tjänstemän. Sen önskar rådet kunna ge förslag på vilka de vill nominera. 

Beslut: Tre tjänstemän från Karlsborgs kommun och två från rådet. 

Till nästa möte ska rådet ha förslag på deltagare till arbetsgruppen 

RFF § 35 Tillgänglighetsflagg - dagsläget 

Kommunstyrelsen har tagit beslut att arbetet ska fortsätta 2018 och först då 
kommer man att ansöka om tillgänglighetsflagg. 

RFF § 36 Tillgänglighetsflagg, lägesrapport 

Se paragraf § 35. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 

Justerandes sign 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 
2017-06-14 

RFF § 37 Utvärdering rullstolswalk 

Rådet önskar besöka Rödesund och sedan ta sig ned mot kanalen vid nästa 
rullstolswalk. 

Rådet vill kalla Håkan Karlsson, samhällsbyggnadschef, till nästa beredning 4 
september kl. 10-11. 

Rullstolswalk 19 september 2017 kilO-Il :30. Lunch på Sanny Thai och sedan 
sammanträde kl. 13. 

RFF § 38 Uppdatering ledamöterIhemsidan 

Maria Waller Larsson ser till att webben uppdateras (kontaktkort och 
protokoll) och att alla i Rådet får ut en uppdaterad kontaktinformation. 

RFF § 39 "Ekonomisk effekt av att inte ha fast jobb" 

Bilaga 3 - analys och diskussion 
Skrivelse av Kajsa Andersson. 

Björn Rubensonjobbar med ämnet. 

RFF § 40 Övriga frågor 

Monica Kihlström som ansvarar för boendet på Strömmen kommer kl. 15 till 
mötet 1919 kl. 13. 

Synskadades Riksförbund önskar komma och besöka kommunstyrelsen. De 
vill visa sin verksamhet och låta fullt seende prova på hur det är att vara 
synskadad. Rådet har ingen representant från det förbundet. Ett mejl ska 
skrivas om detta till Synskadades Riksförbund av ordförande Ingvar Kärrsmyr. 

RFF § 41 Mötet avslutas 

Ordförande Ingvar Kärrsmyr (KD) avslutar sammanträdet. 

Uldragsbeslyrknnde 



enom att avskaffu ordet särskola. 
öka antalet specialpedagoger och 
öka lärarnas kunskaper kring 

funktionsnedsättningar hoppas Social
demokraterna fl\ en än mer likvärdig 
skola. 

Den socialdemokratiska partistyrel
sen anser att det finns skäl att se över 
särskolan i stort, vilket i sin tur var en 
bidragande faktor till att en motion 
från Ömsköldsviks arbetarkommun. 
om att att ta bort ordet sär i skolformen 
särskolan, birolls av kongressen i april. 

Motionen handlade om att att ta 
bort samlingsnamnet särskola och att 
grundsärskolan. gymnasiesärskolan och 
särvux ska gå under samma benämning 
som gäller övriga elever. I ett utlåtande 
från partistyrelsens bänvisas till Skol
verkets rapport: "Gymnasiesärskolan 
Uppföljning och analys av 2013 års 
refurm", att det kan vara så att elever 
med en lindrig utvecklingsstörning väl
jer bort gymnasiesärskolan för att den 
är stigmatiserande. 

Målet att gå stärkta ur skolan 
Det är en stressig dag i Riksdagen ror 
Lena Hallengren. Hon har redan hun
nit med flera möten. när Unik f3r en 
pratstund med henne och Caroline 
Helmersson Olsson. ledamot i utbild
ningsutskottet. om att regeringen vill 
stärka möjligheten fiir alla elever att få 
utbildning på hög nivå. 

- Elever i särskolan har, som alla 
andra elever. rätt till en likvärdig skola 
och att få utbildning utifrån sina spe
cifika förutsättningar. till exempel med 
egna skolplaner. DärIor behövs fort
satta satsningar för att öka den speci
alpedagogiska kompetensen inom skIT 
lan, konstaterar Lena Hallengren. 

Hon betonar likvärdigheten och att 
skolan ytterst syftar till att rorbereda 
eleverna ror wxenlivet. 

- Det handlar om att kunna ge kun
skaper utifrAn vaxje elevs enskilda för
utsättningar. Målet i stort är att alla 
elever ska gå stärkta ur skolan. från 
grundskolan till gymnasiet och från 
gymnasiet vidare ut i arbetslivet eller 
till studier. Idag klarar inte alltid sär
skolan detta. Kvaliteten på skolor skil
jer sig åt i landet. konstaterar hon och 
fortsåtter: 

- Framf'örallt vill vi komma bort från 
ordet sär, som vi tror, många gånger. 

kan stigmatisera eleverna. istället for 
att verka inkluderande. Vi ska inte ha 

I en skolform som står på sidan. Här vill 
vi i ännu högre utsträckning jobba for 

I likvärdighet. 
Caroline Helmersson Olsson pekar 

på att detta är en fråga som förenar 
flera partier. 

- Vi har ett långtgående block
överskridande samarbete kring frågor 
som gäller särskolan på alla nivåer; 
grundsärskolan. gymnasiesärskolan 
ochsärvux. 

Hon lyfter fram den pågående SOU
utredningen (En väl anpassad wxen
utbildning, Dir. 2017:21 (pM 178 kB), 

"'~ 

som särskilda utredaren Roger Mörtvik 
leder. som delvis .berör dessa frågor. I ~ 
Han har bland annat fätt direktiv att 
se över behovet av förändringar i regle
ringen av vuxenutbildningen. buvud- I 

sakligen när det gäUer komwx och 
särvux. Utredaren ska bland annat se 
över om särvux bör upphöra som egen 
skolform och, om det bedöms lämp
ligt. föreslå hur särvux kan bli en del av 
komwx. 

Ukvärdigt skolsystem 
- Självklart är det förändringar som 
måste gå stegvis och utredas noga. 
Men ambitionen är ändå tydlig. att vi 
vill hitta ett än mer likvärdigt skolsys
tem än det vi har idag. säger Caroline 
Helmersson Olsson. 

Lena Hallengren påpekar i sin tur att 
rorändringsarbetet måste vara noga för
ankrat i verkligheten: 

- Vi måste lyssna noga på fursk
ningen och hitta goda exempel som 
kan visa vägen till ett livslångt lärande. 
Dessutom måste skolan fä arbetsro. Vi 
är väl medvetna om att det har varit 
många stora förändringar inom skIT 
lan, de senaste åren och utmaningen 
med en ökande lärarbrist. Här mbte 
vi generellt verka for att stärka liiraryr
ket och intresset ror lärarutbildningen. 
Hon betonar vidareutbildningen inom 
exempelvis specialpedagogik, och lyfter 
fram partikongressens förslag om att 
öka antalet specialpedagoger i skolan, 
samt att ge lärare och fritidspersonal 
bättre kunskaper kring funktionsned
sättningar. 

Och caroline Hermansson Olsson 
hoppas även att tillgången på utbild
ningar efter gymnasiesärskolan ska öka. 

Vi ska inte ha en skolform som står på sidan. 
konstaterar Lena Hallengren, ordförande i 
Riksdagens utbildningsutskott. 

Samarbete med näringslivet 
- Lika viktigt som det är att övergången 
från grundskola till gymnasiesärskola 
fungerar bra, är det att det finns till
gång till fortsatta studier efter gymna
siesärskolan. Idag finns olika utbild
ningar i projektform.. Jag önskar att det 
kunde öppna sig flera andra vägar till 
fortsatt utbildning. efter det som idag 
är gymnasiesärskolan. än bara särvux 
och vissa utbildningar på foIkhögsklT 
lor. Framförallt skulle det vara bra med 
fler yrkesförberedande utbildningar, 
eller utbildningar i tätt samarbete 
med näringslivet. konstaterar Caroline 
Helmersson Olsson entusiastiskt, när 
Lena Hallengren rar ännu ett sms om 
att nästa besökare är på ingång. 

-Vi vill se en tidsenlig skola, där pas
sar ordet sär in dåligt. Skolan ska inte 

I särskilja eleverna utan jobba inklude
rande och ge varje enskild elev opti
mala forutsättningar. Det är vad vi tän
ker fortsätta att sträva efter. gärna i täta 
blocköverskridande samarbeten, for att 
skynda på utvecklingen för en skola for 
alla. säger hon, får medhåll av caroline 
Helmersson Olsson. och skyndar vidare 
i riksdagens korridorer. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS 

I nästa nummer av Unik kommer det en kom
mentarfrån FUBs arbetsgrupp för skolfrågor. 
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Karlsborgs kommun 
2017-05-24 

Strategisk plan för ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar för perioden 2017-2020 

Inledning 

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av 
diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya fOrbudet mot diskriminering ska bidra till att 
öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på 
likvärdiga villkor. Ett otillgängligt samhälle leder till att människor med funktionsnedsättning 
utestängs från samhället. Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha 
en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av 
bristande tillgänglighet. Med bristande tillgänglighet menas att en person med 
funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga 
tillgänglighetsåtgärder får att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer 
utan denna funktionsnedsättning. Regeringen har i sina mål för funktionshinderspolitiken att 
skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor 
med funktionsnedsättning. 

Inriktning och avgränsning 
Det strategiska arbetet med att främja tillgängligheten for personer med 
funktionsnedsättningar har inriktats på att i första hand omfatta sådana åtgärder som avses i 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i 
befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser (BFS 
2003: 19 HIN). Utöver fysiska åtgärder för ökad tillgänglighet omfattar planen även åtgärder 
för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att tillgodogöra sig information 
som kommunen tillhandahåller. 

Med./Unktionsnedsättningar avses i denna plan olika svårigheter; svårt att röra sig, svårt att 
höra, svårt att se, svårt att tolka, bearbeta och förmedla information eller svårt att tåla vissa 
ämnen. 

Planen gäller under perioden 2017-08-0 l - 2020-12-31 . 



KarJsborgs kommun 2 

Mål 

• Hinder som enkelt kan avhjälpas får att öka tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättningar till offentliga lokaler och platser, som kommunstyrelsen är 
huvudman får, ska tas bort. 

• Framkomligheten på kommunala gång- och cykelvägar ska vara god. Användbara 
och tillgängliga viloplatser, med god belysning, ska finnas längs kommunala 
huvud-/primära gång- och cykelstråk och vid välfrekventerade kommunala gång
och cykelstråk med starka lutningar. 

• Parkeringsplatser för bilar som är avsedda för personer med 
funktionsnedsättningar ska finnas i tillräcklig utsträckning, t.ex. i närheten av 
entreer till lokaler dit allmänheten har tillträde, vid arbetsplatser och i 
bostadsområden där kommunen är markansvarig. Dessa skall vara tillgängliga alla 
tider på året. 

• Hållplatser för kollektivtrafiken skall vara tillgängliga (användbara) och anpassade 
så att människor med eller utan funktionsnedsättning kan nyttja den. 

• Allmänna park- och grönytor inom tätorterna ska vara tillgängliga och användbara 
får personer med funktionsnedsättning så långt detta är möjligt. 

• Det ska finnas offentliga toaletter som är användbara får personer med 
funktionsnedsättning på strategiska platser i kommunen och som är tillgängliga 
året runt. 

• Alla kommunala lekplatser ska vara tillgängliga och användbara får både föräldrar 
och barn med funktionsnedsättningar. 

• Arbeta för att kommunala badplatser i möjligaste mån är tillgängliga och 
användbara får personer med funktionsnedsättning. 



Karlsborgs kommun 3 

Strateg; 

Tillgängligheten och användbarheten för människor med funktionsnedsättningar ska beaktas i 
all planering av verksamhet som kommunen ansvarar för. 

Åtgärder som kommer många människor till nytta och där kostnadseffektiviteten är hög, dvs. 
hög nytta/investerad krona ska prioriteras. För lokaler och anläggningar gäller generellt att 
bäst kostnadseffektivitet nås om åtgärder vidtas enligt följande prioriteringsordning: 

l. vid ny- och ombyggnation 
2. "passa-på-åtgärder" då andra åtgärder ändå görs 
3. riktade åtgärder som endast syftar till att höja tillgängligheten. 

Rådet för funktionshinderfrågor är en viktig kunskapsresurs i kommunens arbete med att göra 
samhället tillgängligt för alla medborgare och besökare. Rådet ska även ses som en tillgång 
för ritningsgranskning i samband med projektering av om- och tillbyggnader av kommunala 
fastigheter m.m. 

Kommunen ska vara ansluten till Tillgänglighetsdatabasen och i relevanta delar följa Västra 
Götalandsregionens riktlinjer och standard för tillgängligheten i offentliga byggnader och 
miljöer samt tillgänglig information. 



Karlsborgs kommun 

Handlingsprogram 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska, enligt gällande program för funktionshinderfrågor, ta 
fram förslag och handlingsplaner för förbättrade villkor för människor med 
funktionsnedsättningar. För perioden 2017-07-01-2020-12-31 ska följande åtgärder 
genomföras. Atgärderna redovisas nämnds vis med angivande av ansvarig chef. 

Komm unstyreIsen 

Nedanstående åtgärder omfattar endast lokaler och platser för vilka kommunstyrelsen 
ansvarar för eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över. Beträffande hållplatser 
för kollektivtrafiken är kommunens ansvar begränsat till marken. Västtrafik ansvarar för 
stationsbyggnader, väderskydd och information om kollektivtrafiken. 

För tillgänglighetsfrågor rörande affårslokaler och andra privata eller offentliga lokaler och 
platser som allmänheten har tillträde till hänvisas till byggnadsnämndens ansvar för prövning 
och tillsyn enligt plan- och bygglagen, se nedan. 

1. Kunskapsuppbyggnad 

• Informera ledamöter i kommunens nämnder om regler och villkor inom området 
funktionshinder. 

• Anordna utbildning för enhetschefer och verksamhetsansvariga inom 
kommlmledningsförvaltningen om funktionshinderfrågor. 

Ansvarig: Kommunchef (Staben) 

2. Information och vallokaler 

• Utforma och vidareutveckla kommunens hemsida med beaktande av hög 
tillgänglighet (användbarhet) för personer med funktionshinder. 
Vidareutvecklingen kan avse IT -teknik/tjänster, hörslingor och andra syn- och 
kommunikationshjälpmedel, olika informationsmedia såsom lättläst, inläst, IT
teknik, text med bildstöd, punktskrift, teckenspråk m.m. 

• Ajourhålla tillgänglighetsguiden. 

• Säkerställa att vallokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

Ansvarig: Kommunchef (Staben), kultur- och fritidschef (Bibliotek) 
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Karlsborgs kommun 

3. Offentliga byggnader 

• Ta bort hinder som enkelt kan avhjälpas för att öka tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning till kommunens offentliga lokaler. 

• Akti vt planera åtgärder för att öka tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning till kommunens offentliga lokaler. 

• Säkerställa att offentliga toaletter är tillgängliga och användbara fOr personer med 
funktionsnedsättning på strategiska platser i kommunen. 

Ansvarig: Fastighetschef 

4. Gator och torg, parker ink/. lek- och badplatser 

• Göra en översyn av parkeringsplatser, avsedda för personer med 
funktionsnedsättning, vad gäller placering, storlek, antal och markering. 

5 

• Upprätta ett program för hur kommunens lekplatser, i möjligaste mån kan anpassas 
och göras tillgängliga för barn med funktionsnedsättning. 

• Göra kommunala badplatser och bryggor i möjligaste mån, tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning. 

Ansvarig: GataIParkchef 

5. Kollektivtrafik 
• Upprätta en handlingsplan för hur tillgängligheten till de hållplatser som nyttjas 

av kollektivtrafiken ska förbättras. 

Ansvarig: GataIParkchef 

6. Krav vid extern förhyrning av verksamhetslokaler 
• Vid extern förhyrning av'lokaler ska kommunen ställa krav på att lokalerna är 

anpassade för funktionshindrade. 

Ansvarig: Fastighetschef 



Karlsborgs kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

l. Ökad medvetenhet 

• Infonnera nämndens ledamöter om regler och villkor för funktionshinder inom 
nämndens ansvarsområde. 

• Anordna utbildning for rektorer och personal inom barn- och 
utbildningsförvaltningen om funktionshinderfrågor. 

Ansvarig: Barn- och elevhälsaschef 

2. Ökad tillgänglighet 
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• Utifrån den inventering och kartläggning som tas fram centralt i kommunen för de 
lokaler och fastigheter, som barn- och utbildningsnämnden hyr och disponerar, 
upprätta åtgärdsplaner tillsammans med fastighetsägare. 

Ansvarig: Barn- och utbildningschef 

3. Utbildningsfrågor 

• Fortlöpande följa och tillgodose funktionshindrade barn- och elevers behov av 
särskilt stöd och rätt ti11lika möjligheter i grundskolan. 

Ansvarig: Rektorer och barn- och utbildningsnämnden 

4. Stöd och service 

• I samverkan med socialförvaltningen och Västra Götalandsregionens verksamheter 
utveckla tillgången till rätt hjälpmedel och utrustning som ska bidra till ökad 
självständighet för funktionshindrade barn- och ungdomar. 

Ansvarig: Bam- och utbildningsförvaltningen 



Karlsborgs kommun 

Byggnadsnämnden 

I sin egenskap av byggnadsnämnd har nämnden givits särskilda uppgifter av lagstiftaren. 
Det ansvaret innebär att se till att de åtgärder beträffande byggnader och anläggningar som 
kräver bygglov, bygganmälan eller bådadera ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet. 
Det åligger också byggnadsnämnd att ha tillsynen över att enkelt avhjälpta hinder blir 
undanröjda. Dessa myndighetsuppgifter har nämnden mot alla som äger fastigheter eller 
bedriver verksamheter. Det gäller således även mot kommunen i dess egenskap av 
fastighetsägare och väghållare och det innefattar det som anges i denna strategiska plan i 
den utsträckningen den har stöd i lagstiftningen. Byggnadsnämnden har bland sina uppgifter 
att ta ställning till ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och får genom det en insikt om 
konsekvenserna av miljöer som inte är väl utformade. Funktionshinderfrågor är en aspekt vid 
den fysiska planeringen som nämnden har hand om. 

1. Ökad medvetenhet 

• Informera organisationer, föreningar och privatpersoner om regler och villkor fOr 
funktionshinder. 

• I samband med planärenden, bygglov och bygganmälningar beakta funktions
hinderfrågor på ett brett och informativt sätt. 

• Utbildning och kontinuerlig kunskapsutveckling för den personal som har som 
arbetsuppgift att tillämpa lagstiftning som rör funktionshinder. 

Ansvarig: Samhälls byggnadschef 

2. Ökad tillgänglighet 

• Utifrån den inventering och kartläggning som tas fram centralt i kommunen for de 
lokaler och fastigheter, som byggnadsnämnden hyr och disponerar, upprätta 
åtgärdsplaner tillsammans med fastighetsägare. 

• I ärenden om bostadsbidrag tillse att miljöerna som åtgärdas blir utformade så att 
de generellt uppfyller reglerna om tillgänglighet. 

Ansvarig: Samhällsbyggnadschef 
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Karfsborgs kommun 

Socialnämnden 

1. Olwd medvetenhet 

• Infonnera nämndens ledamöter om regler och villkor for funktionshinder inom 
nämndens ansvarsområde. 

Ansvarig: Socialchef 

2. Okad tillgänglighet 

• Utifrån den inventering och kartläggning som tas fram centralt i kommunen 
upprättas åtgärdsplaner tillsammans med fastighetsägare. 

• Tillsammans med fastighetsägaren se till att skyltningen på Haganäset vid behov 
uppdateras och ständigt hålls aktuell. 

• Informationsmaterial anpassas till olika mottagares behov. 

Ansvarig: Socialchef samt enhetschefer inom respektive område 

Kultur- och fritidsnämnden 

1. Fritidssysselsättning 

• Aktivt arbeta for att skapa meningsfull sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättning. 

Ansvarig: Kultur- och fritidschef 

Arbetsmarknadsenheten (AME) 

1. Praktikplatser och arbete 

• Arbeta för att skapa möjligheter till praktikplatser för personer med 
funktionsnedsättning. 

• Enligt "Policy och riktlinjer för social ekonomi" (2013-10-23) ska 
Karlsborgs kommun bidra till att sociala företag startas och ges förutsättningar 
att bedriva verksamhet. Vid behov ska samverkan ske med övriga förvaltningar i 
kommunen. 

Ansvarig: Näringslivschef 
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Karlsborgs kommun 

Genomförande och uppföljning 

Arbetet med att öka tillgängligheten för funktionshindrade i kommunen ska bedrivas inom 
ramen för ordinarie budget- och verksamhetsarbete. Varje nämnd och styrelse svarar för att i 
budgetarbetet föreslå medel för sina planerade åtgärder. Arlig planering och uppföljning av 
arbetet ska ske i samråd med Rådet för funktionshindedrågor. Viktigare åtgärder ska 
redovisas i kommunens verksamhetsberättelse. 
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figur av Varian, Hal R. (lntermediate Microeconomics, 2010, s.186.), där: C1 = konsumtion i 

period 1, C2 = konsumtion i period 2. M representerar inkomsten för period 1 och 2 och 

"indifference curve" = Möjliga konsumtionsalternativ som tillfredsställer konsumenten; Endast 

där denna kurva tangerar budgetlinjen (de svarta diagonala strecken i figuren), har 

konsumenten råd att köpa det som tillfredsställer den bäst. 

Diagram A, visar alltså en låntagare, eftersom konsumtionen överstiger inkomsten i period 

ett och diagram två visar en sparare, eftersom konsumtionen då understiger inkomsten i 

period ett. 

Analys/Diskussion 

Utan särskild omständighet, har alla invånare i Sverige förutsättningar för en löpande 

inkomst efter det att man fyllt 18 år. Som funktionsnedsatt har man dock inte dessa 

förutsättningar och för att göra en simpel jämförelse, utgår jag enbart från personer som inte 

över huvud taget generar egen inkomst. 

Saknas fast inkomst är det olagligt att i Sverige ta omfattande lån, eftersom man inte har 

någon kreditvärdighet, förutsatt att man saknar borgen och står för säkerheten själv 

(Konsumentkreditlagen 2010: 1846, 12§), vilket i princip omöjliggör för en funktionsnedsatt att 

någon gång under livet göra större investeringar. Med en inkomst som ligger strax över det 

man kallar existensminimum (förbehållsbelopp)(Kronofogden, 2016), konsumerar den 

funktionsnedsatta lika mycket som denne får in i bidrag, vilket utesluter sparande, samtidigt 

som lån som sagt också är uteslutet. 

Följden av detta är att en funktionsnedsatt person kommer att leva på ett minimum för 

konsumtion under hela sitt liv och ges aldrig förutsättningar för investeringar, då pengarna 

går åt i det löpande livet, främst till det mest nödvändiga som mat, kläder hygienartiklar. Viss 

del beräknas också gå till fritidsaktiviteter. 

En funktionsnedsatt kan alltså inte spara pengar, samtidigt som denne inte kan låna 

pengar utan säkerhet och det intertemporala valet finns inte. 
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