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Protokoll från möte med Rådet för funktionshinderfrågor  

2013-02-22 

 
Deltagare 

Mikael Wendt (FP) ordf, Anders Grönvall (S), Bo Olsson - DHR, Jan-Åke Bengtsson - 

Handikappföreningarnas ref.grupp, Ylva Jonsson o Monica Aronsson - Synskadades fö-

rening, Ulf Hertzman – Afasiföreningen, Marie Göthe – Astma o allergiföreningen, Kris-

ter Yström – RSMH Sesam, Anders Lindahl - Hörselskadades förening, Viola Lindén 

(FP) socialnämnden, Lars Johansson (S), Ulla-Britt Hagström (FP), Malin Wadman (S), 

Per Johansson (S), Leif Karlsson (C), Conny Bäck sekr 

 

Ärenden 

 

1. Ordföranden hälsade välkommen och deltagarna presenterades. 

 

2. Val av justeringsman 

Marie Göthe från Astma- och allergiföreningen utsågs till justeringsman. 

 

3. Handikappsekreterare 

Mikael Went informerade om att tjänsten tillsammans med frågor kring 

tjänsterna som kommunikationschef och en tjänst kring mångfaldsfrågor 

diskuteras inom kommunledningen. Innehåll i tjänsten och om det ska vara 

en hel- eller deltidstjänst är ännu inte klart. Sakkunskap kring funktions-

hinderfrågor finns även inom andra förvaltningar, t ex tekniska förvalt-

ningen inom området nybyggnation.  

 

Från föreningarna poängterades vikten av att frågan löses. Viktigt att inte 

tappa tempo. Kan ett alternativ vara att före detta handikappsekreteraren 

tillfälligt kan fortsätta? 

 

Diskuterade även behovet av andra tjänster: Frågan om en syn- och hörsel-

instruktör bör lyftas upp. Logoped är ytterligare en tjänst som bör tillsät-

tas. 

 

En möjlighet att sätta fokus på övriga tjänster är att lämna in medborgar-

förslag, antingen genom föreningen eller enskilt. 

 

Beslut: Kommunen återkommer ang handikappsekreteraren, ett ärende 

som ligger hos kommundirektören. 

 

4. Tillgänglighetsgruppen 

Gruppen har arbetat med frågor som Resecentrum och Boulognerskogen. 

Se punkt fem och sex nedan. 
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5. Utbyggnad av Resecentrum 

Referensgruppen har yttrat sig över förslag till ombyggnation av Resecent-

rum. Synpunkterna behandlar bl a hissar, toaletter, ledsagningplatser och 

anpassad information. En tillgänglighetskonsult bör även anlitas i arbetet. 

 

6. Boulognerskogen 

Gruppen har lämnat synpunkter på förslag till program för Boulognersko-

gen. Från början planerades byggstart i maj, men ärendet har nu återremit-

terats. 

 

Grundläggande är att området görs tillgängligt för alla. En fråga som måste 

lösas är toalett. Koppling till Balthazar och Nyeport diskuterades bland 

annat.  

 

7. Funktionshinderrådets administrativa stöd, arbetsordning m m 

Poängerades vikten av att frågan om en ny handikappsekreterare löses. 

Frågan om arvode till ersättare vid rådets möten har tidigare diskuterats. 

Nuvarande rutin är att ersättning utgår endast om ordinarie ledamot inte 

deltar.  

 

Från deltagarna poängterades att ersättning kan vara ett sätt att bredda rå-

det samt skola in nya ledamöter.  

 

Beslut: Frågan ang arvoden till ersättare får bevakas i samband med över-

synen av nämndorganisationen inför nästa mandatperiod. 

 

8. Volontärsuppdraget i Skövde kommun 

Mikael Wendt presenterade projektets direktiv som innebär utveckling av 

samverkan kring stöd och hjälp för äldre, utveckling av volontärverksam-

heten samt grundläggande utbildning för volontärer. 

 

Mål med verksamheten är meningsfulla sociala aktiviteter, ge erfarenheter 

för unga samt ökade möjligheter att utöva fritids- och kulturaktiviteter.  

 

Volontärerna är ej att jämföra med personliga assistenter och ska ges or-

dentlig utbildning för sitt uppdrag. Viktigt att de också är personligen läm-

pade för sitt uppdrag. 

 

Från rådets medlemmar framkom en rad olika synpunkter, tex: 

- Hur ställer sig de fackliga organisationerna till frivilligarbete? 

- Det är inte självklart att släppa in någon man inte känner i sitt hem. 

Arbetsledare bör finnas som kan kontaktas om det inte fungerar. 

- Behov finns även av kvalificerade volontärer som kan hjälpa till inom  

t ex ekonomi och juridik. 

- Behov finns av samordnande funktion för organisationerna. 
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- Utbildningsbehovet är mycket viktigt 

- Uppgifter som ledsagning och rastverksamhet kan även vara lämpliga 

arbetsuppgifter. 

- Var går gränsdragningen mot personlig assistent? 

 

Beslut: Synpunkter på projektet tas emot tacksamt, antingen från enskilda 

eller från respektive förening och kan lämnas till Inger Hannu, e-post 

inger.hannu@skovde.se 

 

9. Rapporter och synpunkter från handikappföreningarna 

- RSMH, ny lokal behövs för att utveckla verksamheten, tillgång till hiss 

önskvärd 

- Synskadades riksförbund, medlemsantalet minskar, pågående verk-

samheter är t ex studiecirklar, resor. 

- Hörselskadades förening, fler medlemmar önskvärt, medlemsavgiften 

höjs på riksnivå för att klara ekonomin. 

- Afasiföreningen, behöver lokal i ett plan 

- Astma- och allergiföreningen, medlemsantalet ökar och det medför en 

omfattande verksamhet, men krav ställs från vissa kommuner på ökad 

barn- och ungdomsverksamhet för att behålla föreningsbidraget. 

- Mag- och tarmsjukas förening, viss tillströmning av nya medlemmar, 

får ännu inget föreningsbidrag från kommunen 

- Referensgruppen, det handikapppolitiska programmet ska revideras, 

men ännu inte gjort i avvaktan på ny handikappsekreterare 

 

10. Övriga frågor 

- Handikapplatserna är ofta dåligt snöröjda eftersom de ligger i ändan av 

parkeringsplatsen och snön samlas lätt där i samband med snöröjning-

en.  

Beslut: Per Johansson tar med frågan till tekniska förvaltningen. 

 

- Jan-Åke Bengtsson – Handikappföreningarnas referensgrupp, behov 

finns av samlingsplats för föreningarna, t ex på biblioteket, bör även 

finnas anslagstavla. 

 

 

Skövde 2013-02-25 

 

Rådet för funktionshinderfrågor 

 

 

 

 

Mikael Wendt     Marie Göthe 

Ordförande     Justerare 

 

 


