MÖTESANTECKNINGAR
Datum: 2020-03-05
Diarienummer: KS2020.0037-3
Handläggare: Rasmus Jacobsson

Mötesanteckningar, Rådet för funktionshinderfrågor
2020-03-06

Tid och plats: fredagen den 6 mars 2020, kl. 9-12 i Kommunstyrelsesalen, Skövde stadshus.
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S) (v.ordf.), Anders Dolfe, Peter
Madsen, Marie Göthe, Rasmus Jacobsson (sekr.) och Sofia Laage (upplärn./sekr.)
1. Mötets öppnande
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll
Rådet gick igenom föregående mötesprotokoll (sammanträde
Rådet för funktionshinderfrågor 15 november 2019).
3. Presentationer från kultur- och fritid
- Hyra av Arenans T-slinga. Per Karlsson, avdelningschef Fritid
Skövde, gav en beskrivning av Kultur- och fritids nya organisation.
Verksamheten är uppdelad i två avdelningar; Kultur och
fritidsgårdar samt Fritid Skövde. Stora projekt pågår, bl.a. med
byggnation på Lillegården och Billingecentrat (etapp 2). På Arenan
råder stor aktivitet genom badet och olika arrangemang. Mycket
arbete är riktat mot kommunens föreningar.
Marie Göthe lyfte frågan om hyra av T-slinga vid bokning av lokal
på Arenan. Eftersom t-slingan är valbar och kostar extra, finns
risken att den väljs bort vid lokalbokning. Detta kan i sin tur vara
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diskriminerande. Rådet protesterade mot ovanstående upplägg.
Vidare poängterade rådet att detta sannolikt även är en åsikt som
delas av KPR:s föreningar.
Per Karlsson förklarade att den extra kostnaden för hyra av tslingan kommer av att den hyrs in externt vid behov, därför blir
den ett tillval till självkostnadspris. Området vid garderoberna har
använts till konferenser i en helt annan utsträckning än vad man
förväntade sig vid byggnationen och behovet av t-slinga har därför
blivit större än förväntat. Installation av en fast t-slinga skulle bli
kostsamt.
Maria Hjärtqvist betonade att det måste utredas vad det kostar att
installera en t-slinga. Anders Dolfe uttryckte att det är lätt att förstå
varför det blivit som det blivit men att detta nu måste rättas till.
-

Ökad tillgänglighet på biblioteken. Öivin Tronstad, enhetschef Scen
och evenemang, berättade om ombyggnationen av
stadsbibliotekets barndel och processen för att bestämma dess
utformning. Ulla-Britt Hagström betonade vikten av att Rådet för
funktionshinderfrågor inkluderas i utformningen av ytor som är
tänkta att vara anpassade för rådets intressegrupper. Tronstad
berättade vidare om hur biblioteket arbetat fram material för att
kunna förbereda biblioteksbesök för personer med
neuropsykiatriska funktionshinder.
Från enhet Scen och evenemangs verksamhet rapporterade
Tronstad om anpassning av ljud och lokaler inför en trolig flytt av
verksamhet till Valhall och Freja. Ulla-Britt Hagström frågade om
det finns möjlighet för Rådet för funktionshinderfrågor och KPR att
göra studiebesök på Kulturhuset. Rådet och Tronstad kom överens
om att detta kan ske någon gång i april eller maj.

4. Dialog kring hälsovänliga/tillgängliga lokaler och utemiljöer
Catharina Gillsjö, docent i omvårdnad vid Högskolan i Skövde,
informerade rådet om sin forskning kring digitala lösningar inom
projektet Baltse@nior. Projektet syftar till att tillsammans med
civilsamhället och företag främja utveckling av innovativa, smarta
och tillgängliga miljöer i det offentliga rummet. Gillsjö förde dialog
med rådet kring hur de ser på miljöerna de vistas i. Anders Dolfe
uttryckte en önskan att inte bara diskutera t.ex. trygghetsbostäder
utifrån ekonomi. Alla blir äldre samtidigt på denna typ av boenden,
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det är bättre med boendeformer som blandar människor med olika
behov och ålder. Vidare lyftes att det finns en stor grupp
medborgare som står utanför digitaliseringen.
5. Handlingsplan 22
Sofia Brunér, kvalitetschef, berättade om Handlingsplan 22.
Bakgrunden till handlingsplan 22 är att kommunen står inför stora
utmaningar. Andelen äldre och barn ökar. I ökande takt ska
proportionellt sett färre försörja fler. Kommunen vill inte att
kvalitén ska bli sämre.
Kommunen ser över hur den arbetar för att säkerställa att rätt
saker görs och på rätt sätt. Med anledning av detta har sju
fokusområden med förbättringspotential sammanställts i
handlingsplan 22. Kommunens ambition är att arbeta med
effektiviseringar snarare än besparingar. Rådet ställde frågor om
det finns verksamheter som kommunen kommer vara tvungna att
lägga ner eller minska. Enligt Brunér är detta svårt att svara på. Det
pågår en kontinuerlig diskussion, vissa frivilliga verksamheter kan
till exempel bidra till att minska kommunens omkostnader på
längre sikt. Praktiska exempel på effektivisering så som
digitalisering och minskad rapportering lyftes fram. Rådet ställde
frågor kring projektets omfattning och utformning.
6. Information om folkhälsopolitiskt program
Rådet fick följande information om folkhälsopolitiskt program:
Programmet är på väg upp i det politiska systemet. Det har passerat
kommunstyrelsens arbetsutskott och ska tas upp på
kommunstyrelsen den 9 mars och sedan är planen 30 mars i
kommunfullmäktige.
Vad gäller skrivningarna i programmet så blev det en liten
korrigering i slutskedet innan det gick upp för beslut. Det gäller den
tredje viljeinriktningen; trygga, attraktiva och hälsosamma
livsmiljöer/boendemiljöer. Första punkten under ”Det arbetar vi
aktivt med:” korrigerades från;
• Skövdes miljöer ska vara tillgängliga och utformas för alla oavsett
funktionsnedsättning. Likaså åtgärda befintliga brister i
tillgängligheten så att alla kan ta del av samhället på lika villkor
Till nya texten;
• Skövdes miljöer ska vara tillgängliga och utformas med
medvetenhet om personer med funktionsnedsättning så att alla kan
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ta del av samhället på lika villkor. Likaså åtgärda befintliga brister i
tillgängligheten.
7. Information från rådslaget (angående medborgardialog).
Ulla-Britt Hagström informerade rådet om rådslaget med
representanter ur nämndernas presidier. Slutsatsen från rådslaget
var att rådet och kommunens nämnder behöver uppnå samsyn
kring medborgardialog och när den ska genomföras. Det finns
behov av en informationsdag gällande medborgardialog.
8. Planering inför chefsdagen
Rådet tog del av Rebecka Thiléns nedtecknade upplägg för
chefsdagen:
Övergripande kommer det att utgå ifrån folkhälsopolitiskt program
med fokus på funktionshinderperspektivet, då det nu är en del av
programmet. Sedan är planen att också inkludera barn- och
ungdomspolitiska programmets delar kopplat barnkonventionen och
funktionsnedsättning. Anledningen är att barnkonventionen är lag
sedan 1 januari 2020.
Jag tillsammans med kollegor undersöker just nu möjliga datum
utifrån när lokal är ledig, både Arena Skövde och Kulturhuset har
diskuterats.
Rådet uttryckte en önskan om att chefsdagens upplägg ska likna
föregående års upplägg då detta var mycket uppskattat. Det
bestämdes att rådets referensgrupp ska diskutera frågan vid sitt
möte.
9. Särskilt bidrag till handikappföreningarna
ansökningar/redovisningar
Rasmus Jacobsson berättade vilka redovisningar som har inkommit
för 2019 års särskilda bidrag. Attention Skaraborg har bett om att
få återredovisa vid ett senare tillfälle, alternativt återbetala
bidraget och inkomma med en ny ansökan 2020. Rådets hållning är
att Attention Skaraborg får ett års uppskov på återredovisningen.
Rådet tog del av sista ansökningsdag för 2020 års särskilda bidrag.
10. Inbjudan till Funktionsrätt Skaraborg
Ulla-Britt Hagström informerade om nedanstående evenemang/inbjudningar från
Funktionsrätt Skaraborg:
I faderns, sonens och Försäkringskassans namn. 25 mars kl 19.
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Våga fråga, utbildning i suicidprevention 16 april kl 18.
Årsmöte Funktionsrätt Skaraborg 27 maj, kl 17.
11. Länsstyrelsen
Ulla-Britt Hagström informerade om nedanstående inbjudan från Länsstyrelsen:
Grunderna i funktionshinderpolitiken. 26 mars 2020, Scandic
Billingen 9:30. Se separat utskick.
12. Övriga frågor
- Studiebesök: Rådet för funktionshinderfrågor bestämde att man ska försöka få till
ett studiebesök på kulturhuset med tema tillgänglighet och öppna bibliotek,
eftermiddagen den 11 maj eller förmiddag den 15 maj. Sekreterare tar kontakt med
Öivin Tronstad och KPR för samordning.
-

Lokaler: Rådet för funktionshinderfrågor bestämde att man vill träffa LOKS och
H22-gruppen. Man vill diskutera hur rådets föreningar kan hyra kommunens skolor
kvällar och helger.

-

Föreningsstöd: Jenny Skarstedt ska bjudas in. Rådet vill ha information om
Kulturverksamheten i stort.

-

Rådet bestämde att samhällsbyggnad behöver bjudas in. Man vill diskutera
planberedning med Caroline Hagström. Anledningen är att det är svårt att gå på
planberedningarna. Behöver annat upplägg för hur råden ska kunna ta del av
samhällsplaneringen. Det behöver föras dialog om hur vi använder befintliga råd för
medborgardialog i samhällsplaneringen.

-

Rådet bestämde att socialpsykiatrin ska bjudas in för att ge en uppdatering kring
hur socialpsykiatrin arbetar i Skövde.

Ulla-Britt Hagström
Ordförande
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