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Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 

2021-04-30 

 
Tid och plats: fredagen den 30 april 2021, kl. 9-12 i Stensättaren, 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.), Samuel Luth* (praktikant). 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat. Mötet inleddes med en tyst minut 

för Stefan Hallström (tidigare ledamot i rådet) som nyligen avlidit.  

 

2. Föregående protokoll 
Rådet gick igenom föregående mötesprotokoll (sammanträde Rådet för 

funktionshinderfrågor den 26 februari 2021).  

 

3. Information kring folkhälsopolitiska programmet 
Marianne Gustafson, ordförande i beredning medborgare och folkhälsa, informerade rådet 

om syftet med att samla programmen för äldre och funktionsnedsatta inom det 

folkhälsopolitiska programmet. I beredningen för medborgare och folkhälsa, som är direkt 

under kommunstyrelsen, möts representanter från flera nämnder. Det här arbetssättet har 

underlättat för att samla och ge god effekt på frågorna. De frågor som lyfts förs in i 

sektorernas verksamhetsplaner. Implementeringen underlättas genom kopplingar till 

Stratsys med mål och aktiviteter. Gustafson betonade att man valt att fokusera på några få 

områden och se till att det görs riktigt bra. Arbetet ska vara långsiktigt. 

 

Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, berättade vidare för rådet om arbetet med programmet 

som påbörjades förra året. Programmet innehåller tre politiskt prioriterade viljeinriktningar:  

 

 Goda och jämlika livsvillkor och levnadsvanor  

 Goda förutsättningar att fullfölja sina studier  

 Trygga, attraktiva och tillgängliga livsmiljöer/boendemiljöer  

 

Digital fixare, trygghet och studiero i skolan och utökat föräldrastöd på BVC är exempel på 

aktiviteter som genomförs med hjälp av folkhälsomedel. 
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Marie Göthe betonade vikten av att rådet för funktionshinderfrågor inte blir ihopkopplade 

med kommunala pensionärsrådet, utan att råden snarare dras isär. Risken är annars stor 

att det blir fokus på äldre i alla frågor som berör råden. Gustafson uttryckte att alla är 

inkluderade i programmet och det är en helt annan bredd på frågorna än tidigare.    

 

4. Information kring ansökningar av utvecklingsbidrag 
Rådet diskuterade utvecklingsbidragen och olika orsaker till att inga nya ansökningar har 

kommit in från föreningarna i år. Hagström betonade vikten av att ansöka och öppnade upp 

för möjligheten att använda bidragen till digital utveckling i föreningarna. Ansökningstiden 

förlängdes till 15 maj, och rådet delegerade till presidiet att godkänna de ansökningar som 

eventuellt kommer in.  

 

5. Information kring arbetsmarknaden och hur funktionsnedsatta kan gynnas 
Johan Strömberg, avdelningschef vuxenutbildning och arbetsmarknad, presenterade siffror 

och statistik gällande funktionsnedsatta som är arbetslösa och inskrivna på 

arbetsförmedlingen i Skövde, och ställde siffrorna i jämförelse med den totala arbetslösheten 

i kommunen. Statistiken visade bland annat att det är dubbelt så många som är 

långtidsarbetslösa bland de funktionsnedsatta jämfört med totalen, samt att det är några 

fler funktionsnedsatta som har en gymnasial utbildning jämfört med totalen.  

 

Strömberg berättade att kommunen har ett väldigt bra samarbete med arbetsförmedlingen. 

I dagsläget är det 78 lönebidragsanställda i Skövde kommun, och flera satsningar görs för 

unga och funktionsnedsatta. Sensim, inom sektor vård och omsorg, är en satsning för unga i 

åldern 18-29 som har en neuropsykiatrisk funktionsvariant och som behöver hjälp att bryta 

sin isolering. En annan stor satsning är jobb för unga. Målsättningen är att sänka 

ungdomsarbetslösheten inom Skövde kommun och detta är även en rekryteringsgrund för 

funktionsnedsatta ungdomar. I dagsläget är det 103 anställda i den här satsningen men 

långtifrån alla är heltid av dessa. Göthe undrade hur stor del som har psykisk eller social 

funktionsnedsättning av de 78 lönebidragsanställda. Strömberg hade ingen statistik över 

det, men tar med sig frågan. Strömberg berättade vidare att lönebidragsanställningen är en 

del i en stegförflyttning till den reguljära arbetsmarknaden.  

 

Nyligen har ett samarbete påbörjats med gymnasiesärskolan. APL (Arbetsplatsförlagt 

lärande) fungerar fint ute hos företagen, men det är när det blir fråga om anställning efter 

gymnasiet som problem uppstår med exempelvis hjälpmedel och annan stöttning för dessa 

personer.  

 

Rådet diskuterade Uppdrag granskning och deras avsnitt ”för svag för Samhall”. Samhalls 

uppdrag är att fånga upp personer med funktionsnedsättning som står långt från 

arbetsmarknaden, och samtidigt uppdagades det att de skrivit stora och omfattande avtal 

med bolag som kräver mycket av de anställda. Uppdragen tog ingen hänsyn till de 

anställdas funktionsnedsättningar och kraven blev alldeles för stora. Hagström betonade att 

det här är en fråga för politiken. Det är viktigt att krav ställs på Samhall att ta hand om de 

personer som verkligen behöver hjälp.  
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6. Information om grundsärskolans placering 
Karin Hallhagen Bagby, avdelningschef grundsärskola och grundskola, informerade rådet 

om nuläget i utredningen kring grundsärskolans placering. Grundsärskolan finns på fyra 

enheter i Skövde kommun idag: 

 

 Billingskolan 

 Lundenskolan 

 Vasaskolan (enbart årskurs 7-9) 

 Rydskolan (enbart årskurs 1-6) 

 

Det är fritt för vårdnadshavare att önska vilken skola barnet ska gå på. När 

grundsärskoleelever tas emot idag görs en huvudinriktning där det bestäms om eleven ska 

läsa ämnen eller ämnesområden. Det som komplicerar är de elever som behöver en 

kombination av huvudinriktningarna eftersom pedagogerna på skolorna har olika 

kompetenser. Ett annat problem är att lokalerna på några av skolorna inte är utformade för 

att passa alla elevers behov. En samlokalisering skulle kunna möjliggöra en hållbar 

långsiktig organisation vad gäller att kunna möta elevers behov, anpassade lokaler samt 

personalens arbetsmiljö. Med bakgrund av denna information genomfördes tre workshops 

med vårdnadshavare, personal och rektorer på berörda skolor. Styrkor och svagheter lyftes 

fram med hur organisationen ser ut idag, och möjligheter och risker diskuterades med en 

eventuell samlokalisering. Resultatet visade att alla berörda är nöjda med hur 

grundsärskolan är utformad idag, och ställer sig frågande till flytten. Det finns idag 

inarbetade rutiner som skapar trygghet för dessa elever och både vårdnadshavare och 

personal uttrycker en oro för vilka konsekvenser en flytt kan innebära.  

 

Marie Göthe lyfte frågan vad som är nästa steg i processen. Hallhagen Bagby svarade att 

barn- och utbildningsnämnden behöver fatta ett beslut utifrån trångboddheten, och det bör 

göras det här året. Det är ett politiskt beslut där man behöver tänka till lite extra gällande 

anpassning och säkerhet för eleverna.  

 

Anders Dolfe undrade om vårdnadshavarna upplever att de fått vara delaktiga i processen. 

Hallhagen Bagby betonade att det har varit en brist i kommunikationen och det är 

anledningen till att man valde att hålla dessa workshops och genomföra en SWOT-analys.  
 

7. Information kring ny version av tillgänglighetsdatabasen 
Johanna Doyle, administratör på fastighetsavdelningen, har ansvaret för Skövde kommuns 

objekt på tillgänglighetsdatabasen. Det är den enda databasen i Sverige som erbjuder 

information till invånarna och besökarna om tillgänglighet i vardagen. Syftet med 

tillgänglighetsdatabasen är att varje verksamhet, på webbplatsen, ska beskrivas så pass väl 

så att man kan avgöra om platsen kan besökas eller inte sett till sina egna förutsättningar.   

 

Doyle informerade rådet om arbetsgången när en ny verksamhet ska läggas till i databasen. 

Platsen besöks, bilder tas och ett basformulär används för att dokumentera. Det finns ett 50-

tal basformulär som är uppbyggda på olika sätt och anpassade för den verksamheten som 

ska inventeras. Exempel på verksamheter är förskolor, omvårdnadslokaler, 

idrottsanläggningar och lekplatser. Efter att platsen är inlagd i databasen ska den 

inventeras med 3 till 5 års intervall.  

 

2019 lanserades en moderniserad tillgänglighetsdatabas. Det kommer bli enklare för 

besökarna att få en överblick och inventeringarna kommer också underlättas av den nya 

versionen. Doyle berättade vidare att det nu pågår ett arbete med att lägga över alla objekt 
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till den nya moderniserade tillgänglighetsdatabasen. Det sker tyvärr inte per automatik 

utan blir ett stort manuellt arbete. Kommunerna har till 2025 på sig att lägga över objekten 

så det är gott om tid innan de stänger ner den gamla versionen.  

 

8. Information kring rullstolsanpassade lekplatser 
Eva-Lena Öman, stadsträdgårdsmästare, ansvarar för arbetet med lekplatsplaneringen. En 

lekplats ska utmana kropp och fantasi och bör vara en angenäm plats för både vuxna och 

barn. Öman bekräftade för rådet att kommunen inte varit speciellt bra med 

rullstolsanpassningar, men att man numera har med det tänket i större utsträckning. Idag 

finns Alla barnens lekplats på Östermalm som är delvis rullstolsanpassad. Där finns en 

rullstolsgunga, men tyvärr har man upptäckt att gungan är alldeles för tung för lekplatsen 

och det kan leda till katastrof om ett barn hamnar under den när den används. Det finns 

planer på att sätta ett kodlås på gungan så den bara kan användas av de som har behov av 

den.  

 

Öman berättade vidare om det pågående projektet Sika-parken. Här kommer den befintliga 

lekplatsen kompletteras och göras mer tillgänglig. En rullstolskarusell och en tillgänglig 

gunga kommer bland annat installeras. Nästa projekt är en ny lekplats i Skultorp, och den 

kommer att så långt som möjligt bli en helt tillgänglighetsanpassad lekplats. Ramper, 

rullstolskarusell, bord som kan köras intill med rullstol är några av planerna med den 

lekplatsen. Öman betonade att svårigheterna med att skapa en lekplats är att den ska vara 

utmanande för alla. Budget och miljövänligt material  är andra faktorer som också måste tas 

med i planeringen. Öman uttryckte att det är ett bekymmer att komma i kontakt med 

familjer för att ha en dialog kring utformning och tillgänglighet. Göthe svarade att 

kommunen gärna får använda henne som kontaktväg för att sprida information via 

referensgruppen och på så sätt skapa kontakter i frågor som berör det här området.  

 

9. Dialog kring Janet Lögdlunds berättelse ”livslust – fast livet gjort dig illa” 
Rådet diskuterade den gripande berättelsen om Janet Lögdlunds liv. Rådet ansåg att det var 

en positiv beskrivning av hennes liv trots alla svårigheter hon mött längs med vägen på 

grund av hennes funktionsnedsättning. 

 

10. Övriga frågor 
Hagström informerade rådet om en konferens med fokus på funktionshinderpolitiken på 

kommunal och regional nivå som ägde rum den 22 mars. Mänskliga rättigheter, 

barnrättsperspektivet, mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning samt det 

kontantlösa samhället var några områden som berördes under den digitala konferensen.  

 

Rådet diskuterade den digitala fixaren och hur omåttligt populär tjänsten har blivit. Det 

framkom att han är väldigt uppbokad, och tiderna går åt fort.  

 

Marie Göthe betonade vikten av att ta hjälp av referensgruppen och att fler i kommunen får 

vetskap om gruppen för att sprida information som berör funktionshinderfrågor.   

 

 

 

 

Ulla-Britt Hagström 

Ordförande 

 


