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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

ommunala rådet för funktionshindersfrågor 
2021-02-03 

K
 

Utdragsbestyrkande 

 

Sessionssalen, digitalt, 2021-02-03 kl. 17:30 
§§ 1-9 

 
 
Beslutande 
Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Pär-Ola Olausson (RBU), Bengt Söderstedt 
(Strokeföreningen), Anna-Karin Skatt (KS) 
 
Tjänstgörande ersättare 
  
 
Ersättare 
  
 
Tjänstepersoner 
Sekreterare Marie Anebreid 
 
Övriga 
 
 
Justering 
Utses att justera: Jonny Lejonberg (HRF),  
Justeringens tid:  
 

Underskrift sekreterare  
 Marie Anebreid 

Underskrift ordförande  
 Anna-Karin Skatt (S) 

Underskrift justerare  
 Jonny Lejonberg (HRF)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-03 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-02-09 – 2021-03-04 
 
Nämnd/styrelse 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 
 
Sammanträdesdatum 
2021-02-03 
 
Protokollet förvaras: 
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun 
 
Underskrift 
 

Marie Anebreid 
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Innehållsförteckning 
 
 Återrapportering föregående protokoll  
 Sammanträdesdatum 2021 för kommunala rådet för  

funktionshinderfrågor 
 Rapport från föreningar  
 Rapport från kommunstyrelsen och nämnder  
 Rapport från ritgranskningsgruppen  
 Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser  
 Inkomna protokoll/skrivelser/rapporter  
 Inför nästa möte  
 Övrigt  
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2021/47 

§ 1 Återrapportering föregående protokoll 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lämna punkten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare Marie Anebreid går igenom föregående mötes protokoll från den 5 
februari 2020. 
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§ 2 Sammanträdesdatum 2021 för kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att 
sammanträdesdatumen för kommunala funktionshinderrådet 2021 ska 
vara 5 maj, 8 september och 11 november. 

• Sammanträdena hålls i stadshusets sessionssal med start klockan 
17.30. Under pågående pandemi kommer mötena att hållas digitalt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden Anna-Karin Skatt (S) föreslår följande datum för 2021 års 
sammanträdesdatum för kommunala rådet för funktionshinderfrågor: 

 
• 5 maj 
• 8 september 
• 11 november 

 
Sammanträdena hålls i stadshusets sessionssal med start klockan 17.30. 
Under pågående pandemi kommer mötena att hållas digitalt. 
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§ 3 Rapport från föreningar 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lägga 
informationen från föreningarna till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av rådande pandemi under 2020 så har föreningarna fått ställa in i 
princip alla sina aktiviteter. 
 
Föreningarna har på olika sätt lagt upp hur de har haft kontakt med sina 
medlemmar, till exempel genom brevutskick, telefonkontakt och digitala 
möten. 
 
HRF, Hörselskadades riksförbund har haft möjlighet att ha igång sin 
batteriförsäljning. 
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§ 4 Rapport från kommunstyrelsen och nämnder 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ta till sig 
informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rapport från kommunstyrelse och nämnder: 
 

• Folkomröstning om Lindängen i oktober 2021 
• Bokslut 2020 
• Budget 2021 
• Tillsättning av budgetberedning 2022 
• Idrottshallen Rosenberg 
• Ombyggnation Vulcan ön (museum, Barnens Hus, turistbyrån) 
• Godsmagasinets flytt till Biblioteket 
• Borgen Tidaholms Bostads AB – Kungsbroområdet 
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§ 5 Rapport från ritgranskningsgruppen 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lämna punkten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ritgranskningsgruppen har inget nytt att rapportera. 
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§ 6 Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lämna punkten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare Marie Anebreid informerar om det inte har kommit in några 
inbjudningar till kurser och konferenser. 
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§ 7 Inkomna protokoll/skrivelser/rapporter 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lämna punkten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare Marie Anebreid informerar om det inte har kommit in några 
protokoll, skrivelser eller rapporter. 
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2021/53 

§ 8 Inför nästa möte 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att sekreterare 
Marie Anebreid återkommer med information om rådet tidigarelägger 
majmötet för att få information från omvårdnadsförvaltningen. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Pär-Ola Olausson (RBU) föreslår att rådet kan få information från 
omvårdnadsförvaltningen hur de har arbetet med kontakten till de inom LSSen 
som inte har kunnat arbeta under pågående pandemi. 
 
Ordförande Anna-Karin Skatt (S) tar med sig frågan till 
omvårdnadsförvaltningen och föreslår att rådet eventuellt tidigarelägger 
majmötet.  
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§ 9 Övrigt 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ta till sig 
informationen. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare Marie Anebreid informerar rådet om att föreningarna har möjlighet 
att lämna synpunkter på detaljplanen för del av Älvstorp 1:45 m.fl. Ekedalen. 
Samrådet pågår mellan den 1 februari 2021 och 22 februari 2021. Handlingar 
finns på tidaholm.se – Bygga, bo, miljö & trafik – Samhällsplanering – 
Detaljplaner. 
 
Marie påminner om att kommunens kommunikatör Miranda Bergsten gärna tar 
emot synpunkter kring tillgängligheten på tidaholm.se 
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