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Mötesanteckningar, rådet för funktionshinderfrågor 201811-09
Tid och plats: fredagen den 9 november 2018, kl. 9-12 i Förtroendemannen, Skövde
Stadshus.
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Bjarne Medin (S) (v.ordf.), Ulf Hertzman,
Marie Göthe, Emma Arnham (sekr.), Rebecka Thilén (SMS), Viola Lindén, Anders
Dolfe, Sara Lindell (praktikant), Gunilla Carlsson (SMS).

1. Mötets öppnande
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat.
Rådet gick igenom förgående mötesprotokoll (KPR 13 augusti).

2. Uppföljning av policy för att undanröja hinder för personer med
funktionsnedsättning
Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, presenterade materialet ”uppföljning av
policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning” och
dess resultat. Thilén förde tillsammans med rådet en dialog kring de diagram
och det resultat som presenterades.
Rådet tog upp att det är viktigt att ha en dialog med organisationer inom
funktionsnedsättning för att höja en allmän kunskapsnivå.
Dialogen som fördes berörde även utmaningar inom Skövde kommun. Rådet tog
upp att utmaningarna är tillgänglighet och att arbetet utefter policyn följs.
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3. Dialog kring strategiunderlag inför nytt folkhälsopolitiskt program
Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, och Gunilla Carlsson, folkhälsostrateg, förde
en dialog med rådet gällande strategiunderlag inför nytt folkhälsopolitiskt
program för åren 2019-2022 med Vision Skövde 2025 som målbild.
Rådet anser att utmaningarna är att bryta isoleringar främst bland ungdomar
där föreningslivet är viktig part och ett förbyggande arbete med barnen i tidig
ålder som har svårigheter av olika slag. Andra utmaningar som rådet tog upp är
att ändra attityder, en ökad acceptans från samhället samt öka antalet resurser.

4. Inför kontaktpersonsträffen
Ulla-Britt Hagström gick igenom agendan för kontaktpersonsträffen som hålls
tisdagen den 20 november kl. 17:00-20:00 i Sessionssalen, Skövde stadshus.

5. Inför studiebesök på Högskolan i Skövde
Ulla-Britt Hagström välkomnar till studiebesöket på Högskolan i Skövde den 7
december. Katarina Gillsjö lägger upp programmet.

6. Information om rådets nomineringar till Årets kulturutövare
Ulla-Britt Hagström informerade om rådets tre nomineringar till Årets
kulturutövare. Årets kulturutövare beslutas av kultur- och fritidsnämnden.
Den 4 december hålls kulturgalan och där presenteras vinnaren av Årets
kulturutövare.

7. Kalendarium 2019
Ulla-Britt Hagström presenterade kalendarium 2019.
Preliminära sammanträdesdagar: 8 februari, 3 maj, 23 augusti och 15 november.
Studiebesök planeras att hållas i maj och november.
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8. Dialog om ”NoFall”
Rådet förde en dialog tillsammans med inbjudna deltagare, Ulrica Johansson,
kommunalråd, och Katarina Strömgren Sandh, kultur- och fritidschef, om
”NoFall” som är en svensk innovation för tillgänglig is.
Rådet lämnade önskemål om att sätta in detta i den nya ishallen som byggts för
att öka tillgängligheten för bland annat personer med funktionsnedsättning
men även kopplat till integration.
Katarina Strömgren Sandh lämnade information om att en förstärkning är
ditbyggd i den nya ishallen och ett kartläggning av kostnader har påbörjats för
att kunna genomföra en sådan installation av en skena och gör isytan tillgänglig
för alla i samhället.

9. Utveckling av bidrag till föreningar med funktionsnedsättning
Rådet förde en dialog tillsammans med Katarina Strömgren Sand och Ulrica
Johansson gällande att utveckla bidrag till föreningar med
funktionsnedsättning. Rådet ser negativa konsekvenser med den låga summan
då det kommer bidra till allt färre engagerade föreningar.
Katarina Strömgren Sandh informerade om att man har haft en genomgång med
en konsult kring hur bidragen ser ut bland fritidsföreningar och
kulturföreningar inom Skövde kommun. Detta har redogjorts för kultur- och
fritidsnämnden, nämnden har gett i uppdrag till sektorn att presentera nya
riktlinjer till nya bidragsformer.
Dialogen leder till att frågan tas vidare för att göra en utredning om bidragen
kan få en egen funktion, genom att separera idrottsrörelse och
handikapprörelse. Under våren kommer en återkoppling inför rådet kring
utredningen att genomföras.
Rådet planerade att bjuda in Petra Abelsson Smedberg som har ansvar för
föreningsverksamheten under början av 2019.

10. Övriga frågor
Rådet önskar att en investering av hörselslingor bör göras i alla konferensrum.
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