MÖTESANTECKNINGAR
Datum: 2020-11-20
Diarienummer: KS2020.0037-17
Handläggare: Sofia Laage

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor
2020-11-20

Tid och plats: fredagen den 20 november 2020, kl. 9-12, digitalt via
Teams.
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S)
(v.ordf.), Stefano Dal Cortivo, Marie Göthe, Ing-Britt Andersson, Viola
Lindén, Rebecka Thilén, Sofia Laage (sekr.).

1. Mötets öppnande
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat.

2. Föregående protokoll
Rådet gick igenom föregående mötesprotokoll (sammanträde Rådet för
funktionshinderfrågor den 1 oktober 2020).

3. Tidsplan 2021
Rådet beslutade följande sammanträdesdatum för 2021: 26 februari, 30 april,
10 september och 19 november.

4. Dialog tillgänglighet natur, vandringsleder och parkeringar
-

Emma Wiezell, enhetschef Billingens fritidsområde, gav en beskrivning av
tillgängligheten på Billingens fritidsområde. Runt Åsbotorpsjön finns
tillgänglighetsanpassad promenadslinga på 2 km. Den är asfalterad men är
lite brantare än vad som är rekommenderat för sådana slingor. I anslutning
till den slingan finns handikapparkering. Wiezell visade att det även finns en
tillgänglighetsanspassad grillstuga vid Hållsdammens södra spets, för de
som gillar fiske. Det är grusväg dit vilket inte är helt optimalt.
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En diskussion har pågått kring Billingecentret. Det var först planerat för
grus runt hela centret, men Wiezell har stått på sig att det bör vara
asfalterat om det ska vara tillgängligt för alla vilket också nu är beslutat om.
I dagsläget planeras det även för en tillgänglighetsanpassad lekplats i
anslutning till Novas Rymdskepp.
Marie Göthe lyfte frågan gällande svårigheter att hitta information om var
man exempelvis kan åka för en heldagsutflykt med rullstol. Det är svårt att
hitta information på hemsidan, fel information fås vid telefonkontakt med
kommunen och på Billingen finns ingen bra tavla om
tillgänglighetsanpassningar. Det är redan i steg 1 som tillgängligheten
behöver bli bättre. Detta är inte unikt för Skövde utan det ser tyvärr
likadant ut i övriga kommuner. Förslagsvis borde Billingecentret ingå i
tillgänglighetsbasen. Rådet och Wiezell kom överens om att
informationspunkten är något som kan ses över direkt. Rebecka tar med
frågan till kommunikationschefen Carin Fhyr. Ulla-Britt Hagström betonade
vikten av att det finns stora möjligheter att göra skillnad på den här punkten
till väldigt låga kostnader.
Wiezell informerade vidare att hon är ansvarig för samtliga kommunala
badplatser i Skövde. Hon önskar mer input för att tillgänglighetsanpassa
dessa på bästa sätt, och uppmanade därför rådet att sprida informationen till
sina medlemmar så fler synpunkter kan komma in till henne.
-

Daniel Lindh, gata och naturchef, gav en beskrivning av tillgängligheten på
övriga områden (förutom Billingens fritidsområde) i Skövde.
Rhododendrondalen renoverades och i samband med det gjordes det en
tillgänglighetsanpassning på vägen från Karl Magnussons väg till
Rhododendrondalen, både lutningsmässigt och underlagsmässigt.
Handikapparkering finns utmed Karl Magnussons väg.
I dagsläget fokuseras det på Silverfallen som är ett naturreservat som
kommunen är huvudman för. Trapporna är slitna och behöver bytas ut. I
samband med det kan det behöva diskuteras hur det kan anpassas så det blir
lättare för alla att ta sig dit. Södra brottet och Ryds grottor är andra
områden som behöver undersökas. En utmaning är att det oftast är
naturreservat och då är det till för att skydda naturen vilket leder till att
vissa åtgärder inte är möjliga, exempelvis anpassningar för att göra det
tillgängligt för alla.
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Lindh informerade att lekplatser ses också över just nu. I dagsläget finns det
en lekplats på Östermalm som är tillgänglighetsanpassad. Det är en
utmaning att göra lekplatserna så det passar alla.
Frågor som berör tillgänglighet finns ständigt med i deras planering men att
de kan bli bättre på det. Lindh uttryckte en önskan om inspel från rådet,
eftersom möjligheten till att påverka detta område är stor.
Lindh avslutade sin presentation med att informera lite kort om
handikapparkeringar. Även här finns en önskan om tät dialog så
parkeringarna hamnar där det finns behov av det. Göthe tar med frågan till
referensgruppen.

5. Dialog kring platsvarumärket Skövde
Malin Sandegren, näringslivsutvecklare, presenterade arbetet kring
platsvarumärket Skövde som startade i augusti. Det innebär att för första
gången skapa en samstämmighet i hur Skövde presenteras i nationella
sammanhang. Sandegren visade rådet hur allt har ett varumärke vare sig
man vill eller inte, och hur man kan välja att arbeta aktivt med det genom
att ta kontrollen och skapa en konsekvent och attraktiv bild av varumärket.
Sandegren trycker på vikten av att försöka hitta delar som skiljer Skövde
från andra städer och vad det är som gör Skövde till en attraktiv stad.
Fokusområden för att hitta de unika delarna är historia, nuläge och
framförallt framåt. Idag upplevs platsvarumärket Skövde som svagt och
otydligt. Målet med arbetsgruppen är bland annat att skapa lokal stolthet,
att kännedomen om Skövde ska bli bättre samt att viljan att bo och arbeta i
Skövde ska öka. I arbetsgruppen som består av tre personer har en
nulägesanalys av Skövdebilden påbörjats. En workshop med 60 deltagare har
genomförts och en enkät har delats ut till flera målgrupper som genererat
400 svar. Allt arbete har resulterat i väldigt stor input. Sandegren berättar
att nästa steg i processen är en gallring av alla svar de fått för att hitta den
röda tråden. Det här arbetet ska vara långsiktigt, och arbetsgruppen kommer
ta hjälp av en pilotgrupp för att säkerställa att de är på rätt väg och att en
rättvis bild av Skövde visas upp i slutändan.
Sandegren avslutade sin presentation med att ställa tre frågor till rådet. Vad
gör dig stolt över Skövde? Vad skiljer Skövde från andra platser? Hur skulle
du vilja att Skövde uppfattas i framtiden? Rådet diskuterade frågorna och
Sandegren avrundade med att rådet gärna får ta med sig frågorna och
återkoppla till henne i ett senare skede.
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6. Information nya färdtjänsttaxorna
Kristin Hollekim Johansson, trafikhandläggare, informerade rådet om de nya
färdtjänsttaxorna. Grunden till de nya färdtjänsttaxorna är att Västtrafik
har lagt om sin zonindelning. Ett nytt reglemente för gemensamt
färdtjänstuppdrag har tagits fram och ska tas beslut om i nästa
kommunfullmäktige. Tilläggsuppdraget, som kommer avse de som inte kan
åka kollektivt av någon anledning, är dock inte färdigt än.
Marie Göthe lyfte frågan om de längre resorna som blir mycket dyrare med
de nya taxorna och zonerna. En resa till Göteborg kostar exempelvis 960 kr
istället för 299 kr som det var tidigare. Hur tänker kommunen kring dessa
prishöjningar? Hollekim Johanson förklarade att i ett första steg
diskuterades det i arbetsgruppen om vilken modell som skulle användas, och
där var alla (inklusive referensgruppen) överens om att den
kommunbaserade modellen skulle användas. I den kommunbaserade
modellen behåller man taxorna oförändrade inom tre zoner, förutom en
indexreglering varje år. Gällande de längre resorna, så togs det fram statistik
på hur många som reser fyra zoner eller längre. Det framgick att under 2019
var det 1,7% av resorna i Skövde som gick över fyra zoner eller längre. Det är
en liten procentdel sett till alla resor som görs. Gällande kostnaden för att
resa från Skövde till Göteborg, så landar den på 510 kr eftersom det är sju
zoner som passeras, och inte 960 kr som är taket, dvs 12 zoner. Hollekim
Johansson betonar att servicegraden är väldigt hög, då resorna kan göras
från 05:00 till 02:00 och bärhjälp ingår. Arbetsgruppen kom fram till att det
är en skälig kostnad och det bör kosta mer att åka längre än de kortare
resorna. Diskussionen kring kostnaderna har bara påbörjats och inget beslut
är taget ännu.
Göthe lyfte frågan om att fler moment kan gå fel i en resa på grund av det
nya reglementet där fler färdsätt kommer användas för en och samma resa.
Vem ansvarar för vilken del i resan? Kedjan blir mycket mer sårbar, än när
det är ett enda färdsätt från punkt a till punkt b. Hollekim Johansson
svarade att en rättvis bedömning kommer göras utifrån varje ansökan. Hon
förklarade samtidigt att för färdtjänstberättigade i Västra Götaland får en
medresenär följa med kostnadsfritt.
Avslutningsvis informerade Hagström att mycket arbete har lagts ner på
taxorna och vi får avvakta och se vad utredningen kommer fram till.
Utredningen bör vara klar i början på nästa år. Göthe önskar återkoppling
när utredningen är klar för att förmedla vidare till referensgruppen.

7. Information nuläge Covid 19
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Johan Rahmberg informerade rådet om nuläget för pandemin. Han har
tillsammans med Lena Friberg ansvaret för att leda det övergripande arbetet
med Covid-19 i kommunen. För att kunna få en förståelse för var kommunen
är idag, inledde Rahmberg med att visa hur arbetet i den här extrema
situationen såg ut under våren när allt startade. I samband med det första
kända fallet i Jönköping hade kommunen börjat diskutera hur arbetet skulle
se ut i Skövde. En organisation skapades för att möta upp pandemin. Det
sattes ihop en ledningsgrupp, som Rahmberg ledde, och i den ingick alla
sektorschefer, HR-chef, kommunikation samt kommundirektören. I den
gruppen togs tydliga beslut som gällde för hela kommunen. Parallellt med
detta skapades även en operativ grupp, och i den gruppen fanns
representanter från varje sektor samt upphandling. Här diskuterades bland
annat material och skyddsutrustning.
Rahmberg berättade vidare att de beslut som togs baserades främst på
statistiken för inneliggande patienter inom Västra Götalandsregionen. Några
av alla beslut som togs var distansutbildning i skolor, besöksförbud på
boenden samt stängning av Kulturhuset, Gallerian samt Arena Skövde. Det
infördes testning av personal i två steg, Sektor Vård och Omsorg och därefter
övrig personal. Ett stöd till näringslivet gjordes genom att alla medarbetare
inom Skövde kommun fick en presentcheck som kunde nyttjas i lokala
affärer. Ett stort fokus har lagts på kommunikation, eftersom målet för
kommunen hela tiden har varit att vara så transparent som möjligt. Det blev
även ett lyckat studentfirande utifrån de restriktioner som var satta. Det
fanns en orolighet för ökad smittspridning efter sommaren när skolorna
startades upp igen och många som återgick till arbete efter ledigheten. Men
det blev en lugn period på tio veckor där inga nya fall av Covid-19
upptäcktes.
Nuläget är att smittspridningen har ökat sen tre veckor tillbaka och
kommunen har återgått till stabsläge. All verksamhet kopplad till kultur och
fritid har stängts. Alla som kan ska arbeta på distans. Läget är fortsatt
ansträngt, och det är hårt tryck på Skaraborgs sjukhus i Skövde. En del
smittspridning på äldreboenden har också upptäckts.

8. Övriga frågor
Ulla-Britt Hagström informerade om internationella funktionshinderdagen
den 3 december.
Rebecka Thilén informerade om planeringen som pågår kring Idrottsgalan.
Rådet uppmanades att nominera årets idrottare med funktionsnedsättning.
Sekreterare skickar ut länk till nomineringen till rådet.
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Thilén informerade rådet om det nystartade pilotprojektet ”Digital fixare”
inom sektor Vård och Omsorg. Digital fixare är en halvtidstjänst som tillsätts
och vänder sig framförallt till personer 65plus, som vill ha hjälp och stöd i att
komma igång att använda olika digitala tjänster. Hjälpen kommer att
erbjudas via telefon eller via hembesök och är kostnadsfri. Projektet pågår
under ett halvår och därefter görs en utvärdering.
Rådet diskuterade de långa handläggningstiderna hos sjukvården för att få
läkarintyg med underskrift. Intygen behövs vid ansökan om bland annat
ledsagare och hjälpmedel hos kommunen. Hagström understryker att det
inte är kommunens ansvar men att det är allvarligt och något som måste
undersökas. Hagström tar med frågan till berörda parter inom sjukvården
och återkommer till rådet när hon fått svar.
Hagström avslutade med att tipsa rådet om att det finns många intressanta
webinarum att lyssna på i dessa tider.

Ulla-Britt Hagström
Ordförande
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