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Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor
2020-09-04

Tid och plats: fredagen den 4 september 2020, kl. 9-12 i Balkong 3, Arena Skövde.
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S) (v.ordf.)*, Anders Dolfe,
Peder Madsen, Marie Göthe, Christina Hjelt, Ing-Britt Andersson, Rebecka Thilén*, Viola
Lindén*, Sofia Laage (sekr.) och Rasmus Jacobsson (SSV).
*Deltagande på distans/via Teams.
1. Mötets öppnande
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll
Rådet gick igenom föregående mötesprotokoll (sammanträde Rådet för
funktionshinderfrågor den 6 mars 2020).
3. Information om socialpsykiatrin
Ulrika Bergman, avdelningschef Vuxenstöd, gav rådet en beskrivning av
socialtjänstens och i synnerhet Vuxenstöds organisation. Socialtjänsten är uppdelad
i tre avdelningar; Barn och ungdom, Vuxen- och integration samt Vuxenstöd.
Verksamhetens mål ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett
oberoende och självständigt liv. År 2017 genomfördes en större omorganisation
runt vem som får stöd och behandling. På vuxenstödsavdelningen verkställs stödoch behandlingsinsatser till individer med psykisk funktionsnedsättning och/eller
missbruk och beroendeproblematik. Vidare informerades att det är av största vikt
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med en tidig insats i de fall det rör sig om samsjuklighet, dvs. där det förekommer
både en psykisk sjukdom och en missbruksproblematik.
Marie Göthe lyfte frågan om samarbete med föreningar i verksamheten. Ulrika
förklarade att det är lite av utmaningen framöver, dvs. att vända verksamheten utåt
både mot föreningar och regionen. Projektmedel kommer ges för detta under 2021
och fram till dess ska en plan tas fram. Ulrika önskade ett tätare och bredare
samarbete med föreningarna framöver.
4. Nuläge kontaktpersoner inom LSS
Ida Karlsson och Josefin Brandström, handläggare på enhet Bistånd, berättade om
bedömningsgrunderna för att bli beviljad kontaktperson. Det finns två olika
beslutsformer, dels en tidsbegränsad dels en tillsvidare. En helhetsbedömning
genomförs i varje enskilt fall. I de fall det är ett tidsbegränsat beslut görs det en helt
ny bedömning när tiden har gått ut för förra beslutet.
Bedömningsgrunderna har ändrats över tid vilket också kan bidra till att tidigare
beslut som blev beviljade har fått avslag i senaste bedömningen. Förutsättningarna
för personen som ansökt om kontaktperson kan också ha ändrats. I många av de fall
där det blivit avslag på ansökan bor personen på gruppbostad, där daglig
verksamhet ingår eller annan service finns. Det är viktigt att klargöra att behovet
ska vara tillgodosett på annat sätt innan ett avslag kan göras. Dialog förs med
boendepersonal i samband med varje enskilt beslut.
Ulla-Britt Hagström lyfter frågan om de som fått avslag följs upp på något sätt.
Josefin förklarar att om personen inte bedöms vara socialt distanserad så görs heller
ingen uppföljning. Varje fall är unikt, men vägledning tas från tidigare domar i
Högsta domstolen. Vid ett avslag är det möjligt och även en rättighet att kunna
överklaga beslutet.
5. Särskilda bidrag till handikappföreningar
Ulla-Britt Hagström informerade att den totala budgeten för särskilda bidrag till
handikappföreningar är 120 000 kr i år, varav 90 000 kr avser utvecklingsbidrag.
Hittills har 40 000 kr utnyttjats av utvecklingsbidraget, vilket betyder att det finns
50 000 kr kvar som föreningarna fortfarande kan ansöka om inför detta året. UllaBritt betonade vikten av att fortsätta söka bidraget, och uppmanade samtidigt rådet
att sprida informationen vidare till föreningarna.
6. Information om statens kulturråd och bibliotekens riktade verksamhet mot
funktionsnedsatta
Anna Gullstrand, bibliotekschef, informerade rådet om bibliotekens riktade
verksamhet mot funktionsnedsatta. Det finns idag sju folkbibliotek i Skövde;
Stadsbiblioteket och sex biblioteksfilialer placerade i Skultorp, Stöpen, Södra Ryd,
Tidan, Timmersdala och Värsås. I bibliotekslagen står det att alla kommuner ska ha
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ett folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till
användarnas behov, vilket ställer höga krav på teknikutrustning och digitalisering.
Peder Madsen lyfte frågan om vilka som får ladda ner appen Legimus (statlig
databas för att ladda ner och läsa talböcker). Anna förklarade att alla som är i behov
av appen får använda den, dvs inget läkarintyg behövs. Skövde samarbetar tätt med
åtta närkommuner. Det är ett sätt att stärka de mindre kommunerna och
biblioteksservicen blir bättre och mer hållbar på sikt.
Många statliga projektmedel har sökts för att öka tillgängligheten. Projektmedel har
getts för att utveckla ett äppelrum för personer som inte kan läsa en vanlig bok.
Taktila bilderböcker och TAKK-böcker är exempel på utbudet som kommer finnas i
det rummet. Det ska vara en stimulerande miljö att vistas i. ”Läs-hund” och ”Pappor
läser” är andra viktiga pågående projekt.
Anna informerade om att barnavdelningen kommer göras om i stadsbiblioteket.
Barn är väldigt digitala, och vana att leva i parallella världar samtidigt. Biblioteken
ska följa samma mönster och därför behöver barnavdelningen uppdateras.
Biblioteken vill vara en tillgänglig och välkomnande plats dit man kan komma med
sina barn och umgås en hel dag.
7. Coronavirusets påverkan på föreningarnas verksamheter
Frågan om Coronavirusets påverkan på föreningarnas verksamhet lyftes.
Sammanfattningsvis kan nämnas att de flesta föreningarna hann genomföra sina
årsmöten innan pandemin fick fäste. Vissa föreningar har sedan dess haft helt stängt
medan andra har haft några få aktiviteter igång
8. Övriga frågor
- Rådet beslutade om extrainsatt möte den 1 oktober där sektor samhällsbyggnad
kommer presentera och konsultera kring utvecklingsplanen. Sekreterare skickar
kallelse.
- Vid möte mellan kommundirektör Tomas Fellbrandt, sektorchef Johan Rahmberg
(medborgare och samhällsutveckling) samt folkhälsostrateg Rebecka Thilén
beslutades att planerad utvecklingsdag ska skjutas upp till 2021 på grund av
pågående pandemi.
- Rådet diskuterade zonindelning och kostnader vid färdtjänst.

Ulla-Britt Hagström
Ordförande
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