MÖTESANTECKNING
Datum: 2019-03-05
Diarienummer: KS2019.0033-4
Handläggare: Emma Arnham

Mötesanteckningar, Rådet för funktionshinderfrågor
2019-03-08
Tid och plats: fredagen den 8 mars 2019, kl. 9-12 i Nyeport, John G.
Grönvalls plats 1, 541 37 Skövde.
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, Emma Arnham (sekr.), Mikael Sjögren (praktikant), Rebecka Thilén (SMS),
Marianne Gustafsson (KD), Gabriel Johansson (SMS), Petra Abelsson Smedberg (SMS),
Camilla Hammarström (SMS).

1. Mötets öppnande
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat.
Rådet gick igenom förgående mötesprotokoll (RFF 9 november).

2. Uppföljning av ”Policy för att undanröja hinder för personer
med funktionsnedsättning”
Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, presenterade det arbete som
gjorts gällande utvärdering av ”Policy för att undanröja hinder
för personer med funktionsnedsättning”. Rebecka Thilén gav
rådet en kort återblick, presenterade utgångspunkter i policyn,
gick igenom slutrapporten samt förde en dialog tillsammans
med rådet gällande rekommendationer.
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Utvärderingen grundas främst på en enkätundersökning till
sektorer och majoritetsägda bolag. Utifrån svaren från enkäten
har en bedömning av resultatet gjorts kopplat till policyn.
I utvärderingen presenteras fem rekommendationer. Dessa fem
rekommendationer anger att det är viktigt att identifiera och
kartlägga de processer som är särskilt viktiga, genomföra
utbildningsinsatser, generellt och riktat. Se över och inventera
befintlig miljö och byggnader. Utveckla arbetssätt för att behålla
kunskapen och förenkla arbetet med
funktionshinderperspektivet. Implementera policyn för att
undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning i det
folkhälsopolitiska programmet för kommande mandatperiod.
Rådet lämnar följande synpunkter kring fördelar och nackdelar
med rekommendationer i utvärderingen. Fördelarna är att
rekommendationerna lyfter att kunskap och utbildning i
området är viktigt, att funktionshinderområdet sätts i ett större
sammanhang när man kopplar ihop policyn med det
folkhälsopolitiska programmet. Målsättningen är att det ska ge
mer kraft i frågan. Nackdelarna är att frågan kan tappas bort
lättare om policyn inkluderas i folkhälsopolitiskt program när
det blir i ett större sammanhang. Rådet önskar att föra en dialog
i samband med att programmet arbetas fram.
Rådet lyfte också vikten av att kunna ta sig från punkt A till
punkt B för personer med funktionsnedsättning. Rådet önskar
att frågan kring att kunna förflytta sig på ett bra sätt tas vidare
då den inte ligger med i rekommendationerna i utvärderingen.
Marianne Gustafsson (KD) deltog under mötet och kommer att
ta med sig frågan vidare gällande förflyttning från en punkt till
en annan.
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Rådet önskar att bjuda in Sofia Myrman, HR-chef, till rådet för
att få information om hur Skövde kommun ställer sig till att
anställa personal med funktionsnedsättning.

3. FN:s barnkonvention och lagstiftning
Gabriel Johansson, barn- och ungdomsstrateg, informerade
rådet om att FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) kommer bli svensk lag och hur processen
kommer att se ut innan lagen träder i kraft. Lagändringarna
börjar gälla den 1 januari 2020. Den nu gällande lagstiftningen
ligger väl i linje med konventionens bestämmelser. Däremot har
kartläggningar och rapporter visat att den inte fått tillräckligt
genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i
rättstillämpningen. Att göra konventionen till lag bidrar till att
ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken.
Innan lagen träder i kraft kommer ett antal utredningar att
göras bland annat en utredning angående hur svensk
lagstiftning och barnkonventionen överensstämmer, uppdraget
ska redovisas senast den 15 november 2019. Ytterligare ett
uppdrag är att Socialdepartement ska utforma en vägledning för
hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas, uppdraget ska
redovisas senast den 31 maj 2019. En rapport som redan släppt
bedömer de ekonomiska konsekvenserna av inkorporering av
barnkonventionen, uppdraget redovisades den 31 oktober 2017.
För Skövde kommuns del meddelade Gabriel Johansson att han i
samråd med Johan Rahmberg, sektorchef, anser att två insatser
bör göras. Dels en inventering över hur det kommer påverka
Skövde kommun att barnkonventionen blir lag samt att det i
framtagandet av det nya barn- och ungdomspolitiska
programmet tas i beaktande att barnkonventionen blir lag.
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4. Utveckling av bidrag till föreningar med funktionsnedsättning
Petra Abelsson Smedberg och Camilla Hammarström
informerade rådet om möjligheterna till att utveckla bidrag till
föreningar med funktionsnedsättning.
Camilla Hammarström berättade att en utredning är igång som
utgörs av en föreningsbidragsgrupp på kultur- och
fritidsavdelningen för att göra en översyn av föreningsbidrag.
Camilla Hammarström berättade att i samband med
utredningen kommer en dialog att föras med rådet.
Rådet för funktionshinderfrågor beskrev hur
verksamhetsbidraget är lägre än i andra kommuner. Man bör
även se över begreppet ”verksamhetsbidrag” då det anses vara
fel eftersom man räknar ut bidraget på antal medlemmar och
inte hur själva verksamheten bedrivs. Rådet för
funktionshinderfrågor lyfte även att handikappföreningarna bör
bli tagna på allvar i frågan.
Rådet förtydligade att kommunikation och återkoppling fortsatt
är mycket viktigt i arbetet med föreningsbidrag.

5. Ändring av sammanträdesdagar 2019
Ulla-Britt Hagström informerade rådet om ändrade
sammanträdestider under 2019 som sedan fastställdes av rådet.
Nya tider för Rådet för funktionshinderfrågor är:
- 3 maj, KS-salen
- 30 augusti, Förtroendemannen
- 15 november, KS-salen
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6. Övriga frågor
Marie Göthe informerade om att Verksamhetsberättelse från
Referensgruppen har inkommit och kommer att delges till
kommunstyrelsen i samband med expediering av
mötesanteckningarna.
Gabriel Johansson informerade om att en ny rapport från
Socialstyrelsen ”Uppföljning av barnkonventionens genomslag
vid tillämpning av LSS” finns att läsa på deras hemsida.
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