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Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 
2022-11-11

Tid och plats: fredagen den 11 november 2022 kl. 9-12 i Arkitekten

Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S) (v.ordf.), Rebecka Thilén (SMS), 
Ing-Britt Andersson, Christina Hjelt, Monica Aronsson, Anders Dolfe, Kerstin Eriksson och Sofia 
Laage (sekr.)

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

2. Föregående protokoll
Rådet gick igenom föregående mötesprotokoll. 

3. Tidsplan 2023
Rådet preliminärbokade följande sammanträdesdatum för 2023: 10 februari, 14 april, 8 
september och 27 oktober. Studiebesök planeras till 5 maj och 8 december. 

4. Studiebesök på Hjälpmedelscentralen
Ordförande informerade om studiebesöket på Hjälpmedelscentralen som är planerat 
den 9 december, kl. 9.00. 

5. Utvecklingsdagen
Ordförande informerade om utvecklingsdagen i Sessionssalen (Stadshuset) som är 
planerat den 5 december, kl. 18.00. 
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6. Information kring personalens kunskap om justering av hörselhjälpmedel
Anna-Lena Wetterteg, enhetschef på Bokens äldreboende, informerade rådet om 
personalens kunskap om justering av hörselhjälpmedel. I uppdraget hos personalen 
ingår att vara behjälplig med skötsel, rengöring samt byte av batterier åt dem som bor 
på äldreboende. Att justera hörselhjälpmedel ingår däremot inte i deras utbildning utan 
är en kompetens de får med sig under arbetets gång. Vid hörselproblem som 
uppmärksammas av personal på äldreboende kontaktar personalen anhöriga som 
därefter tar vid. Uppdatering och förnyelse av hörselhjälpmedel är inte inom 
kommunens ansvarsområde utan är ett ansvar för VGR habilitering och hälsa. 

Rådet lyfte frågan kring att återuppta en syn- och hörselinstruktör i kommunen. Det 
fanns förr och de hade en viktig funktion i samhället. I Mariestad finns den rollen kvar 
och det vore önskvärt att Skövde tittar vidare på det. 

7. Övriga frågor
Ulla-Britt informerade rådet om en inbjudan hon fått till Katarina Jonssons avtackning 
den 21 december, kl. 12.30-14.00. Till avtackningen får Ulla-Britt ta med sig 
representanter från rådet och hon lyfte frågan till rådet om det fanns någon som 
önskade följa med. 

8. Information kring namnändring från särskola till anpassad grundskola
Helena Birgersson, biträdande avdelningschef grundskola och Petra Kjällström, 
samordnare för mottagande i grund- och gymnasiesärskolan, redogjorde kring 
namnändringen från särskola till anpassad grundskola. En av anledningarna är att det är 
ett ålderdomligt begrepp. Elever har blivit utsatta för kränkningar baserat på namnet, 
eftersom sär signalerar något som är annorlunda. Träningsskola kommer också att tas 
bort ur skollagen, då den benämningen är överflödig. Det finns en risk för att den 
benämningen medför inlåsningseffekter och lägre ställda förväntningar. 

Kjällström presenterade grundsärskolans läroplan i korta drag för rådet. Namnändringen 
kommer ge en större flexibilitet, även om skolan alltid gör anpassningar utifrån den 
enskilda elevens förutsättningar. Kjällström berättade vidare att alla inte har rätt till 
anpassad grundskola. Vårdnadshavare behöver i ett första läge ansöka om anpassad 
grundskola. Därefter gör alltid hemkommunen en prövning till rätten att följa denna 
läroplan. Det är fyra bedömningsdelar och därefter görs en helhetsbedömning för att se 
om detta passar eleven. 

Rådet lyfte frågan vad som händer om en vårdnadshavare inte ansöker om denna 
skolform trots att skolan ser ett behov av detta för eleven. Kjällström svarade att 
kommunikationen är a och o. Det finns tillfällen där dialogen med vårdnadshavare 
pågått under flera år. Det ska ändå inte påverka barnet eftersom skolan alltid är skyldiga 



3 (4)

Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter Webbplats
Sektor   Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00 skovde.se

MÖTESANTECKNINGAR
Datum: 2022-11-15
Diarienummer: KS2022.0039-13    
Handläggare: Sofia Laage

att möta barnet på den nivå det befinner sig, oavsett om vårdnadshavaren skickar in 
ansökan eller inte. 

Idag finns fyra grundsärskolor i Skövde kommun som kommer påverkas av 
namnändringen. Grundsärskola och träningsskola i Ryd (årskurs 1-9), grundsärskola 
Lunden (årskurs 1-9), grundsärskola Billing (årskurs 1-6) samt grundsärskola Vasa 
(årskurs 7-9). 

9. Information kring parasport på lokal nivå
Robert Johansson, Västergötlands Parasportsförbund, informerade rådet om parasport i 
Skövde kommun. Idag har Västergötlands Parasportförbund sju anställda och 120 
anslutna föreningar. Skövde parasportförening är den största föreningen, och de har 
idrottsskola varje söndag där man kan få prova på olika parasporter. 

Johansson berättade om fler föreningar som har parasport i Skövde, däribland SK 
Vitesse och Klotrullarna. RBU Skaraborg har haft rullstolsdans i Arena Skövde, men det 
upphörde på grund av ledarbrist. Johansson informerade även om elinnebandy (tidigare 
elhockey).

Avslutningsvis tipsade Johansson om Parami.se som är ett sökverktyg. I det sökverktyget 
kan man söka fram parasporter som man önskar prova på. 

10. Information kring SM-veckan
Anders Löfvenborg, Projektledare SM-veckan, informerade rådet om SM-veckan i stort 
och vilka parasporter som är aktuella. Vissa idrotter syns ofta i media medan andra är 
mer osynliga berättade Löfvenborg. Av tjugo anmälda idrotter till SM-veckan så är det 
fem parasporter.  De anmälda parasporterna i SM-veckan är följande:

 Längdskidor (Billingen)
 Styrkelyft (Arena Skövde)
 Simulatorgolf (Arena Skövde)
 Dans (Arena Skövde)
 Boccia (Lillegården)

SM-veckan pågår under perioden 31 januari till 5 februari. Löfvenborg visade rådet att 
de räknar med 100 000 enskilda besök, 10 000 gästnätter samt 50-70 timmar i tv under 
denna vecka. Lite kul fakta är att SM-veckan i Skövde har fler sporter än i OS i Beijing. 
Löfvenborg berättade för rådet att de inte har fått sändningstiderna från SVT ännu så 
han vet inte vilka sporter som kommer visas i tv. 

Han har arbetat för att det ska vara hög nivå på tillgänglighet. Billingeberget är en 
utmaning men övriga arenor har bra tillgänglighet. Rådet betonade att tillgänglighet 
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finns i flera dimensioner och att det bland annat är viktigt att se över hur man 
marknadsför SM-veckan så det är tillgängligt för alla. 

Det har varit två års planering av denna vecka. Det är hela Skövdes engagemang, 
arrangörer, funktionärer, volontärer och åskådare. Tillsammans skapar vi SM-veckan på 
bästa sätt avslutade Löfvenborg. 

11. Information kring fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning
Elin Nilsson, fritidssamordnare, presenterade aktiviteter i Skövde kommun som finns för 
personer med funktionsnedsättning på hemsidan. Hon berättade att de tidigare gjorde 
pappersutskick tre gånger per år med information om aktiviteterna men att de behövde 
tänka om då det inte fanns någon flexibilitet och det som stod i utskicken var det som 
blev.  På hemsidan finns, förutom kommunens egna aktiviteter även aktiviteter som 
arrangeras av andra aktörer. 

Aktiviteterna är utifrån önskemål och det är viktigt att utbudet passar alla. Nilsson 
berättade att de arbetar med dels terminsbaserade aktiviteter, dels semesteraktiviteter. 
När dessa personer är lediga från daglig verksamhet så ska det finnas både aktiviteter 
som är över dagen samt aktiviteter med övernattning. En aktuell bussresa som anordnas 
av kommunen just nu är jul på Liseberg den 10 december.

Nilsson berättade om Funkisfestivalen som de anordnar. Hon visade en film från senaste 
tillfället där Daniel Ousbäck tog hem segern både i Skövde och även i den stora finalen i 
Stockholm. 8 februari 2023 är det dags för funkisfestivalen igen. Den kommer hålla till i 
Valhall och biljetter släpps 1 december. 

Ulla-Britt Hagström
Ordförande


