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Mötesanteckningar, Rådet för funktionshinderfrågor
2019-05-03
Tid och plats: fredagen den 3 maj 2019, kl. 9-12 i Kommunstyrelsesalen,
Skövde Stadshus.
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S) (v.ordf.), Ulf
Hertzman, Peder Madsen, Viola Lindén, Tord Jonsson, Anders Dolfe, Marie
Göthe, Stefan Hallström, Mikael Sjögren (sekr.), Stefan Persson, Petter
Fahlström (L), Pernilla Engqvist Widegren (SBU), Per Lovborn (SBU),
Anders Liedholm (SMS), Pernilla Settergren (SBU), Jessika Arvidsson
(SBU).
1. Mötets öppnande
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat. Rådet
gick igenom föregående mötesprotokoll (RFF 8 mars).
2. Information från Skövde HIF Parasport
Sture Persson från Skövde HIF Parasport informerade om
föreningen och dess verksamhet som funnits sedan 22 år och
består idag av 80 medlemmar. Medlemmarna har någon form av
funktionsnedsättning i form av rörelse. Målet med verksamheten är
att ge medlemmar med funktionsnedsättning förutsättningar och
en plattform för idrott och utveckling.
Sture belyser gemenskapen som finns och skapas inom föreningen.
Föreningen är bland annat med och arrangerar och deltar i
turneringar.
Verksamheten har genom åren fått sponsring av både fonder och
företag och detta har möjliggjort att föreningen kunnat bedriva sin
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verksamhet. Bland annat har man därigenom kunnat finansiera
läger och lägerresor.
Sedan tre år tillbaka bedrivs en idrottsskola som riktar sig till barn
mellan 6-14 år, idrottsskolan är den enda i sitt slag i Sverige.
Petter Fahlström, ordförande kultur- och fritidsnämnden,
diskuterade lokalfrågan med föreningen som önskar att kunna vara
i Kavelbrohallen och ha denna som fast punkt för verksamheten
kring innebandyn.
3. Funktionshinderpolitik i Skaraborg Länsstyrelsen
Ulla-Britt Hagström och Maria Hjärtqvist, ordförande och vice
ordförande informerade om funktionshinderpolitiken som bedrivs i
Skaraborg.
4. Lokalutnyttjande grundsärskola
Pernilla Engqvist Widegren och Per Lovborn informerade rådet
gällande lokalutnyttjandet av grundsärskolan.
Katarina Lindberg, sektorchef barn och utbildning, står i
startgroparna för att se över om kommunen kan ha en
samlokaliserad grundsärskola eftersom grundsärskolan idag är
utspridd på 4 enheter. Med anledning av en grundsärskola på 4
enheter ser kvalitén olika ut beroende på vilken skola barnen
väljer. Med en samlokaliseras grundsärskola kommer man då
enbart ha en rektor som har det samlade ansvaret istället för fyra
som det är idag.
Förslaget är att flytta och bedriva verksamheten på Rydskolan,
eftersom skolan redan idag är anpassad för verksamheten. En
samlokaliserad grundsärskola är aktuell tidigast hösten 2020 då
lokalerna står lediga.
Samlokaliserad grundsärskola för dem som läser ämnesområden är
aktuell. De som läser ämnen planeras vara kvar på Vasaskolan.

5. Vuxensärskola
Anders Liedholm, rektor, informerade tillsammans med lärarna
Pernilla Settergren och Jessika Arvidsson om Vuxensärskolan.
De informerade om att eleverna själva sätter upp sina mål och
sedan integreras till en individuell studieplan för att eleverna ska
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utvecklas efter deras egna förmåga och nå önskade mål.
Verksamheten har idag 15 elever inskrivna vilket är lågt, men
Pernilla och Jessika framhåller att detta möjliggör extra stöd till de
eleverna som läser just nu.
Pernilla och Jessika informerade om att Vuxensärskolan just nu har
fyra ämnen som pågår. Ämnena är matte, svenska/språk och
kommunikation, engelska och digital kompetens. Till hösten räknar
verksamheten med att starta upp ytterligare kurser inom estetisk
verksamhet, hem och konsumentkunskap, konsumentekonomi och
bild.
6. Utvecklingsbidrag
Rådet godkände det framtagna förslaget för utvecklingsbidrag till
handikappföreningar 2019.
7. Studiebesök 2019
Rådet planerade studiebesök för 2019.

Ulla-Britt Hagström
Ordförande
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