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Tid och plats: fredagen den 20 november 2020, kl. 9-12 i Arkitekten, Skövde 

Stadshus. *Deltagande på distans (digitalt).  

 

Deltagare: Ulla-Britt Hagström* (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist* (S) (v.ordf.), Stefano 

Dal Cortivo, Marie Göthe*, Ing-Britt Andersson*, Viola Lindén*, Christina Hjelt, 

Anders Dolfe, Rebecka Thilén* (SMS), 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 20 november 2020). Hagström redovisade även de 

framgångar som rådet haft de senaste två åren.  

 

3. Information och kommunikation kring vandringsleder samt digitala 
vandringar 
Lotta Stigsdotter, destinationsutvecklare Billingen, och Emma Wiezell, 

enhetschef Billingens fritidsområde, presenterade naturupplevelser på Next 

Skövdes hemsida. De berättade bland annat om Hitta-ut, som är en populär 

återkommande friskvårdsaktivitet. Flera checkpoints i aktiviteten är 

tillgänglighetsanpassade och lätta att nå med rullstol. Stigsdotter 

informerade rådet om vandringsleder och utflykter runt om i Skövde. I 
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nuläget fokuseras det på inventering av motionsspår i gränsorter, för att 

senare kunna marknadsföra dessa på hemsidan.  

 

Marie Göthe ställde frågan om rullstolsvänliga vandringsleder, och hur man 

hittar information om dessa på hemsidan. Stigsdotter besvarade frågan med 

att det är ett förbättringsområde och att rådet gärna får komma med inputs. 

Stigsdotter visade en annan kommuns hemsida som kommit längre i den här 

frågan, där olika vandringsleder som är tillgänglighetsvänliga är samlade 

under en sida. Göthe betonade att för att ens komma till den sidan så 

behöver man skriva in tillgänglighetsvänligt i sökrutan, och redan där tappar 

man en del av målgruppen. Det hade varit önskvärt att få en egen flik på 

startsidan för att lätt kunna klicka vidare och då få uppradat vilka 

vandringsleder som är tillgänglighetsanpassade. Stigsdotter och Wiezell höll 

med, och tar med sig frågan för vidare planering.   

 

Ing-Britt Andersson lyfte frågan att det saknas en hälsans stig i Skövde, och 

undrade hur tankarna går kring det. Wiezell svarade att det finns ett 

medborgarförslag gällande detta men den är ställd mot fritid. Wiezell höll 

med om att kommunen behöver göra det, men tror att det mer är en fråga för 

samhällsbyggnad än för fritid, eftersom förutsättningarna för en hälsans stig 

är bättre i centrum där det finns bra gångvägar för detta ändamål.  

 

Ulla-Britt Hagström ställde frågan om det finns en möjlighet att lägga in 

parker och naturområden i tillgänglighetsdatabasen. Rebecka Thilén 

besvarade frågan att den har uppdaterats, så möjligheten finns framöver att 

genomföra detta. Emma Wiezell har gått en utbildning i det, men det har 

tyvärr blivit en bortglömd fråga under pågående pandemi. Wiezell betonade 

att rådet gärna får komma med synpunkter hur arbetet med detta ska 

fortskrida.  

 

Stigsdotter avslutade presentationen med att rekommendera två appar för 

rådet. Skövde Streetmuseum är en app för digitala vandringar i Skövde, 

samt Kulturväg Skaraborg som är en kartapp med flera intressanta stopp 

längs vägen. För den sistnämnda appen krävs att man tar sig fram med bil.  

 

4. Presentation digital fixare 
Erik Uhlin, som är kommunens digitala fixare, informerade rådet om den 

kostnadsfria tjänsten som erbjuds främst till personer över 65, men även till 

personer med LSS-beslut. Det är ett pilotprojekt på 50% som pågår fram till 

31 maj 2021.  

 

Den vanligaste tjänsten som efterfrågas är rådgivning kring datorn. Uhlin 

visade statistik för rådet och det framkom bland annat att det är lika många 
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män som kvinnor som har tagit hjälp av digital fixare. Syftet med den här 

tjänsten är att hjälpa med teknisk rådgivning för att på så vis bryta ofrivillig 

ensamhet/social isolering och därigenom främja psykisk hälsa. Ett besök tar i 

snitt 60–90 minuter. När pandemin är över hoppas Uhlin att mötesplatser 

med rådgivning för större grupper kan skapas på exempelvis Träffpunkterna 

eller biblioteken.  

 

5. Information delaktighetsdagen 
Rebecka Thilén informerade rådet att myndigheten för delaktighet 

arrangerade den 18 januari en dag för delaktighet. Dagen var kopplad till 

agenda 2030, och handlade om att alla ska kunna känna sig delaktiga 

oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga. SKR nämnde Skövde som ett fint 

exempel hur man arbetat med breddad kompetens inom arbetslivet. Ett 

annat område som diskuterades på Delaktighetsdagen 2021 var 

tillgänglighetsperspektivet kopplat till en hållbar skola. Thilén informerade 

också rådet att funktionshinder- och tillgänglighetsperspektivet är något som 

ses över i dagsläget eftersom det är tydligare kopplat till folkhälsopolitiska 

programmet från och med denna mandatperiod. Hon hoppas kunna 

återkomma till rådet inom kort med mer information kring detta.  

 

6. Information kring kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 
Charlotte Anemo, verksamhetsutveckare, informerade rådet om kommunens 

kvalitet i korthet. Det är en årlig redovisning som visar hur Skövde kommun 

står sig gentemot andra kommuner. Mätningarna utgår från invånarnas 

perspektiv, och ger en bra lägesrapport. Varje mått är graderat i färg, grönt 

(bland de 25% bästa), gult (bland de 50% mittersta) och rött (bland de 25% 

sämsta).  Mätningarna görs inom följande tre områden: 

 

 Barn och unga 

 Stöd och omsorg 

 Samhälle och miljö 

 

Anemo presenterade de olika måtten inom respektive område för rådet och 

visade hur Skövde kommun står sig gentemot andra kommuner. Anders 

Dolfe noterade att det bara är en jämförelse mellan kommuner och säger 

egentligen ingenting om det är en bra eller dålig siffra. Anemo betonade att 

kommunen även har interna målvärden som de följer upp kontinuerligt.  

 

Rådet diskuterade delaktighetsindex och vilka underliggande frågor som 

berörs. Anemo berättade att en stor del rör medborgardialog och hur 

tillgängligheten ser ut hos våra förtroendevalda. Marie Göthe lyfte frågan om 

det finns något nyckeltal kopplat till personer som bor i eget boende men har 

funktionshinder. Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, besvarade frågan med att 
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det saknas och är en stor utmaning framöver. Det handlar om att ha en 

bredare syn på personer med funktionsnedsättningar. Anemo berättade att 

det kan vara en utmaning att få fram nyckeltalen, men hon tar med sig 

frågan.   

 

7. Information kring bidragsutredningen 
Camilla Hammarström, fritidskonsulent, informerade rådet om hur långt 

bidragsutredningen har kommit. Flera delar i utredningen har genomförts, 

men på grund av pandemin har planeringen fått revideras och det har även 

fördröjt processen en aning. Under redovisningen visade Hammarström vad 

som uträttats hittills:  

 

 Studiebesök i andra kommuner 

 Omvärldsbevakning 

 Nätverkande workshops 

 Nettotaxor införda för Skövde kulturhus och Kulturfabriken 

 Utskick av enkäter till ungdomsföreningar, kulturföreningar samt 

bygdegårdsföreningar 

 Intervjuer med utvalda föreningar 

 

Det finns två delar bidragsutredningen som behöver beaktas. Första delen är 

att se över kriterierna, och därefter bestämma om mer pengar ska efterfrågas 

eller om det ska flyttas om pengar i den befintliga potten. Den andra delen 

avser de stora skillnaderna som funnits gällande att hyra lokaler. Där har 

man valt att införa nettotaxor för att det ska bli så prisvärt och likvärdigt 

som möjligt. I dagsläget väntas svar på enkäter som tidigare skickats ut till 

föreningarna. När svaren har inkommit så kan utredningen skrivas klart.  

 

Alla bidrag som föreningarna kan ansöka om i Skövde kommun, kommer 

flyttas till fritidsavdelningen för att på så sätt skapa en väg in för 

föreningarna. Ulla-Britt Hagström uttryckte dilemmat att föreningarna i 

rådet inte känner att de ingår i något av spåren som redan finns. 

Hammarström svarade att tanken är att era föreningar ska få ett eget spår 

framöver, och även få känna en större tillhörighet. Avslutningsvis berättade 

Hammarström att i år gäller samma regler som föregående år, dvs. bidrag 

söks som vanligt. Planen är att införa förändringarna under nästa år.  
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8. Övriga frågor 
Ulla-Britt informerade rådet vad som hänt i ärendet kring flytt av särskolan 

till ryd. Ärendet är i dagsläget hos Barn- och utbildningsnämnden, eftersom 

de har gett uppdraget att utreda det en vända till. De ska redovisa 

konsekvenser av flytt, främst från Billingeskolan till Rydskolan. Annika 

Lund, avdelningschef, har workshops med personal och föräldrar om 

framtiden och hur planeringen ska se ut. Grunden i det här ärendet är att 

föräldrarna vill vara mer delaktiga i processen.  

 

Rådet diskuterade årsmöten, och hur föreningarna har löst det under 

pågående pandemi. Samtliga höll med om att det varit och fortfarande är en 

lärorik period med digitala möten. Marie Göthe lyfte problemet att många 

föreningar tappar sina medlemmar på grund av uteblivna aktiviteter. Det 

blir en utmaning framöver att få igång verksamheterna efter pandemin.  

 
9. Information nuläge covid-19 

Lena Friberg, sektorchef socialtjänst, och Josefina Söderström, medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) presenterade nuläget för rådet. Friberg håller 

ihop ledningsgrupp Corona som startade upp för ett år sedan, vars syfte är 

att samordna de övergripande frågorna i kommunen. Gruppen består av 

kommunikatör, HR-chef och samtliga sektorschefer. Gällande att förhindra 

smittspridning så har Skövde lyckats relativt bra, och i dagsläget är det 

ingen inom äldreomsorgen som är smittad. Det stora orosmomentet har varit 

personaltillgången på grund av sjukfrånvaro, främst inom sektor vård och 

omsorg samt sektor barn och utbildning. Under julen fick semester dras in 

och personal fick lånas ut från andra enheter till vård och omsorg. 

 

Friberg berättade att en speciell organisation fick skapas för att tillgången 

på skyddsmaterial skulle flyta på bättre. Flera verksamheter fick stängas 

ner på grund av det nationella besöksförbudet. Idag är det 

besöksrestriktivitet som gäller men familjecentraler och träffpunkter är 

fortsatt stängda. Det är ett fortsatt allvarligt läge, och all personal som kan 

bör jobba hemifrån. Sjukfrånvaron är hanterbar just nu. 

 

Söderström informerade rådet att vaccination av brukare och personal har 

påbörjats. De som är äldst och skörast vaccineras först, samt deras 

hushållskontakter. Gällande vårdcentralerna så vaccinerar de i samma 

turordning, men där är det brist på vaccin i dagsläget.  

 

Ulla-Britt Hagström 

Ordförande 


