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Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor    
2022-05-13

FHR anteckningar

Tid och plats: Fredag den 4 februari 2022 kl.13-16 i Kommunstyrelsesalen Stadshuset

Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S) (v.ordf.), Rebecka Thilén 
(SMS), Monika Aronsson, Marie Göthe, Christina Hjelt, Kerstin Eriksson, Ing-Britt Andersson, 
Anders Dolfe och Agneta Tilly (sekr.)

1. Mötets öppnande

Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat.
 
2. Föregående protokoll

Rådet gick igenom föregående mötesprotokoll.

3. Återkoppling kring utvecklingsplanen (bilaga)

Hanna Asp, som är projektledare lämnar en rapport om arbete med Översiktsplan ÖP 2040 som 
pågår. Det är ett omfattande arbete under lång tid och den kommer att beslutas i december 2024. 
Översiktsplanens tre delar: Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt Hänsyn.     
Gabriel Johanson redogör för ställningstaganden (8 punkter) som har arbetats fram efter bl a 
utvecklingsplanen där rådet för funktionshinderfrågor tidigare har varit delaktiga i.

4. Information kring situationen i Ukraina

Lena Friberg, sektorchef för sektor socialtjänst lämnar aktuell information om läget i Ukraina 
och frågor kopplat till flyktingsituationen. 
Situationen i Ukraina kommer med stor säkerhet att påverka vår kommun på olika sätt. En 
ledningsgrupp har statat och några arbetsgrupper har startat arbetet. Bland annat har en grupp 
startat upp med att inventera boenden, planera mottagning och samordna engagemang från det 
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civila samhället. Inom skolområdet har också arbetet startat för att kunna ta emot barn som 
kommer.

Arbetet i staberna har minskat något eftersom flyktingsituationen inte har blivit så stor som 
befarades när kriget startade. Nu söker kommunen efter bostäder för de flyktingar som får 
uppehållstillstånd (tillfälligt). Det finns förslag på ny lagstiftning från 1 juli 2022 som kommer 
att påverka kommunernas uppdrag att ordna boende.

Ledningsgruppen följer omvärldsläget och vad olika myndigheter tex Livsmedelsverket och 
Energimyndigheten rapporterat om läget på kort och lång sikt och hur hotet om påverkan ser ut. 
Ökade priser på livsmedel, drivmedel och energi har en direkt påverkan redan nu. Cyberhot finns 
och spionage har ökat så åtgärder vidtas även lokalt och alla uppmanas tänka sig för hur man 
hanterar mobiler, bilder mm.

Fram till den 9/5 har 36 278 ukrainska medborgare sökt skydd i Sverige. Prognosen är att det kan 
komma 76 000 flyktingar till landet fram till hösten. Men siffrorna är mycket preliminär. En 
fördelningsnyckel har tagits fram och i den beräknas Skövde kunna ta emot ca 400 flyktingar. 

5. Information kring tillgänglighetsnumret hos Västtrafik

Följande information har lämnats via mail från Västtrafik:

Via tillgänglighetsnumret ska personer med funktionsnedsättning (både psykisk och fysisk 
nedsättning) få hjälp med att beställa ledsagning och få svar på sina frågor. Det kommer ju redan 
nu in frågor från personer med funktionsnedsättning som kundservice hanterar kring ramper, 
ledsagning och annat relevant. Skillnaden med tillgänglighetsnumret blir att personalen som 
svarar kommer vara utbildad i funktionsnedsättningar och frågor som kan uppstå hos dessa 
personer som ringer in, samt att numret kommer vara prioriterat. 

Västtrafik tittar mycket på Stockholm som kommit mycket längre i denna fråga, samt att de tar 
hjälp av Samres som har erfarenhet kring detta område. De tar redan nu hjälp av några 
föreningar, bland annat synskadades förbund, men ser ett stort värde i att kontakt skapas med 
funktionshinderrådet.  

Linda ser gärna att hennes kontaktuppgifter lämnas ut till rådet, om de har några frågor redan nu 
eller om någon fundering har dykt upp. Hennes kontaktuppgifter är:

Linda Landén
Avtalsansvarig
Telefon/Mobil +46104345623
SMS +46733651145
Linda.Landen@vasttrafik.se

Marie Göthe informerar att Funktionsrätt Skaraborg har varit delaktiga i arbetet med att se över 
hur olika hållplatser/stationer fungerar i verkligheten i Västra Götaland. Detta har gjorts i 
samarbete med Västtrafik. 

mailto:Linda.Landen@vasttrafik.se
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6. Dialog kring parkeringsplatser på Ekedal samt information kring kommunens 
ljudanläggningar

Hans Björkblom, fastighetschef i Skövde kommun, lämnar aktuell information om

Arena Skövde
 Hörslingor på Arena Skövde som finns i hall A och B och det finns med i planeringen 

inför renovering av hall C (i den äldre delen av Arenan) att installera hörslingor även där.
 I foajen på Arena Skövde planerades inte vid byggnationen att ytorna skulle användas för 

möten m m. Av den anledningen finns inte hörslingor installerade. Frågan finns med som 
önskemål i underhållsplaneringen i samråd med fritidsenheten.

Parkeringar Ekedal
 Det har vidtagits åtgärder för att förbättra parkeringsmöjligheterna vid Ekedal. Det som 

återstår att hitta en lösning för att hämta parkeringstillstånd. Det är ett arbete som 
verksamheten på Ekedal kan hantera själva hur man vill ”hjälpa” sina besökare. Förslag 
om tex årskort lyfts upp.

 Parkeringssituationen i Skövde diskuteras och Hans Björkbom ger information om 
aktuella frågor som kommuner ställs inför kopplat till framtida trafikplanering. Rådet 
lyfter problematiken med parkeringsappar vilket hindrar många från att parkera i stan. 

Käpplunda Gärde, matsal
 Felanmälan av mikrofonen har gjorts.

7. Information kring studiebesöket den 31 maj

Rådet för funktionshinderfrågor kommer den 31 maj att göra ett studiebesök på Billingecentrat 
för att ta del av arbetet som daglig verksamhet utför. Besöket börjar kl 10.00 och samling vid 
Billingecentrat (den mörka byggnaden som ligger in anslutning till bandybanan med det nya 
taket).

8. Dialog kring elsparkcyklar i kommunen ur synskadades perspektiv

Det finns många synpunkter på hur elsparkscyklar förs fram på trottoarer och cykelbanor samt 
att de ligger ”slängda” lite överallt. Kommunerna har små möjligheter att påverka företages 
hantering av elsparkcyklar. Det är en ny lagstiftning på gång och kommunen hoppas detta ska ge 
möjligheter till reglering. 

9. Återkoppling Länsstyrelsens digitala konferens kring funktionshinderpolitiken i kommun och 
region

Rebecka Thilén rapporterar från konferensen. Se bilaga.

10. Dialog kring pågående budgetarbetet i kommunen

Ekonomichef Maria Vaziri informerar om det pågående budgetarbetet. Den 24 maj kommer 
Alliansens förslag till budget och sedan beslutas den av kommunfullmäktige i juni.
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Det finns påverkan/osäkerheter i omvärlden och inom landet samt kommunernas utmaningar. 
Osäkerheter är bl a prisutveckling, demografin och långsiktig påverkan av covid. 

Maria redogör för den prognostiserade utvecklingen av antalet äldre och det kompetensbehov 
som finns inom bl a vård och omsorg. Kompetensförsörjningen kommer att ha en stor påverkan 
framöver och i budgetförslaget finns olika satsningar för detta.

11. Övriga frågor

Ansökan föreningsbidrag (utvecklingsbidrag) kommer att förändras men inför 2022 kan 
föreningarna skicka in ansökan på samma sätt som tidigare. Referensgruppen påminner 
föreningar.

En broschyr från SESAM i Skövde delas ut. 

Monica framför synpunkter på Skövde kommuns minskade möjligheter att ge olika form av stöd 
tex handtaget, ledsagning m m som har påverkat hennes situation i hög grad.

Till nästa möte:

 Det har varit en insändare i SLA som tar upp frågan om att söka boenden med lika 
former av stöd. Rådet vill vid nästa möte få en information från SSO/SVO om vilka olika 
boendeformer som finns och hur man kan söka plats/lägenhet på dessa.

 Återkoppling om Hälsans stig 

Ordförande Ulla-Britt Hagström (L) tackar alla närvarande för dagens möte.

Ulla-Britt Hagström (L) 

Ordförande


