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1. Planering 2017
Ett förslag till planering avverksamheten 2017 har tagits fram. Förslaget
fastställdes av rådet - bilaga.
2. Sammanträdestider 2017
Fastställdes enlig följande
Beredning
kl 09.00
24 januari
14 mars

Sammanträde/studiebesök

10 februari kl 13.00-16.00
31 mars kl 13.00-16.00
19 maj – studiebesök kl 09.00-12.00
15 augusti
1 september kl 09.00-12.00
29 september – studiebesök, kl 09.00-12.00
23 november 8 december kl 09.00-12.00
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SKÖVDE KOMMUN
Sektor styrning och
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kommunstyrelsen@skovde.se
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Handläggarens E-post adress

Conny.Back@skovde.se
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3. Ungdomspolitiska programmet samt LUPP (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken)
Susanne Sandgren informerade om det ungdomspolitiska programmet
samt LUPP, den undersökning som genomförts i årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 2 som belyser ungdomars livsvillkor.
Det ungdomspolitiska programmet omfattar tre huvudområden:
Attraktiva boendemiljöer/livsmiljöer
Kunskapsutveckling och arbete
Tillsammans – rätten till delaktighet
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken omfattar följande områden:
Fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete, framtid.
Bland annat arrangeras ett inflytandecafé för gymnasiets 4-årsprogram där
de får möjlighet att ge sin syn på vad de vill förändra, även politiker har
deltagit.
Problem uppstod med powerpointen så ni kan läsa mer på bifogade länkar
Barn- och ungdomspolitiskt program - http://skovde.se/
LUPP 2015 - http://skovde.se/
4. Lagstiftningen kring bristande tillgänglighet
Stadsjuristen Tobias Carlgren gav några exempel på vilka lagar som berör
tillgänglighetsområdet. Powerpoint bifogas
5. Förändringar inom tillämpningen av LSS-området
Louise Samuelsson informerade om de förändringar som skett inom området.
Timantalet per brukare har ökat från 101 h/brukare 2005 till 127 h/brukare
2015. Ökningen återfinns i alla åldersgrupper, oberoende av kön och över
hela landet
Troliga orsaker:
Lagtexten ger tolkningsutrymme
Privata anordnare som driver begäran om ökat antal timmar till ett ökat antal brukare. Privata anordnare anlitas i allt högre grad.
Konsekvens:
skärpt tillämpning av rättspraxis från Försäkringskassan, fler ärenden prövas i domstol med allt tydligare rättspraxis som följd. Powerpoint bifogas
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6. Avsättning medel för föreningsutveckling
För föreningsutveckling avsätts 20 000 kr från kommunen till rådet för
funktionshinders referensgrupp.
7. Övriga frågor
- Therese Kandeman informerade om att arbetet med att utforma ett
äldrepolitiskt program ska påbörjas.
-

Ytterligare en portabel hörslinga bör köpas in för att t ex kunna användas i stadshuset. Therese Kandeman undersöker finansiering.

-

Lokalbidrag till föreningarna- utredningen inte klar ännu, Mari Göthe
informerade om att en dialog pågår med Camilla Källerman, ekonom
inom sektor medborgare och samhällsutveckling. Som en grund för bidragets storlek bör antalet medlemmar inom Skövde kommun ingå.
Camilla Källerman bör bjudas in till nästa möte.

-

Stipendium – ett stipendium om 5000 kr har inrättats av kultur- och fritidsnämnden som delas ut till personer inom kulturområdet med funktionsnedsättning.

-

Basutställning stadsmuséet – Jan-Åke informerade om att representanter för rådet ska träffa museichefen och ge synpunkter på den planerade nya basutställningen ur ett funktionshindersperspektiv.

-

Inventering bostäder – Jan-Åke påpekade att behov finns att göra en
bostadsinventering. Även toalettmiljön, t ex inom skolorna kan behöva
ses över.

-

Pluspolarekortet – Ulla-Britt Hagström informerade om att kortet inte
kan beviljas för personer över 65 år, men att de som beviljas detta innan, kommer att få behålla det även efter 65 års ålder.

-

Mässa ang tekniska hjälpmedel mm inom funktionshinderområdet –
Sarah Fagerström undersöker möjligheterna att i samverkan med andra
aktörer arrangera en mässa. Till nästa gång bör Rogher Selmosson,
sektorschef medborgare och samhällsutveckling bjudas in.
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