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1. Marier Göthe utsågs att justera
2. Ändringar i rådet
Ylva Jonsson har slutat och ersätts av Viola Lindén som ordinarie. Monica
Aronsson blir ersättare. Astrid Ljung blir ordinarie och Maria Stomberg
erättare. Lars Westerström ersätter Marie Göthe som ersättare i referensgruppen.
3. Studiebesök gymnasiesärskolan
Rektor Christina Ljungberg samt Marie Sirén och Tore Gustafsson presenterade verksamheten vid skolan. På det nationella programmet går 55 elever och på det individuella programmet 31 elever, även elever från Tibro.
Eleverna går fyra år och därefter går de över till daglig verksamhet. En
tyngdpunkt på utbildningen ligger inom kommunikation, dvs att kommunicera på olika sätt, med tal, bildspråk mm Ett behov man har är praktikplatser.
4. Upphandling
Tommy Klang informerade om upphandlingsavdelningens verksamhet.
Avdelningen har ett övergripande ansvar och gör upphandlingar för ca en
miljard per år. Upphandling görs utifrån de specifikationer som respektive
sektor anger.
Fråga ställdes hur vi arbetar med universell design, (Universell design omfattar lösningar för byggnader, produkter och miljö som är användbara för
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alla – inte bara för personer med funktionsnedsättning.) Det är svårt att påverka eftersom upphandling ofta kommer in relativt sent i processen kring
universell utformning och behov kan finnas att höja kunskapen inom området.
5. Bidragsfrågor
Erik Kvarnling från fritidsavdelningen informerade om lokalbidragen
inom kommunen. Några skillnader finns mellan föreningar som verkar
inom funktiosnhinderområdet och andra föreningar, t ex inget ålderstak,
ingen begränsning av antal möten och högre lokalbidrag.
Arbete pågår med att se över riktlinjerna för föreningsbidrag. Erik
Kvarnling undersöker om förslaget till riktlinjer kommit så långt att det
kan komma upp på nästa möte i rådet.
Hanna Levin från sektor socialtjänst informerade om deras föreningbidrag
som riktar sig till föreningar inom sektor socialtjänst verksamhetsområde.
Möjlighet finns till startbidrag, grundbidrag och aktivitetsersättning.
Synpunkt på att bidragen i Skövde är mycket låga jämfört med t ex Tibro.
Även frågan om behovet av ett föreningshus ställdes.
6. Uppföljning utbildninginsatser och policy
Nästa steg i utbildningsinsatserna föreslogs utbildning för upphandlare
inom universell design, även möjligheten att ta fram en utbildningsfilm
bör stämmas av med kommunikationsenheten.
7. Övriga frågor
-

Vindskydd vid hållsdammen, finns med i investeringsplan, nytt vindskydd finns vid Åsbotorpssjön
Till nästa möte ska Ingemar Linusson bjudas in och presentera arbetet
med tillgänglighetsdatabasen.
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