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Sessionssalen, 2020-02-05 kl. 17:30-18:15 
§§ 1-9 

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

Underskrift sekreterare  
 Marie Anebreid 

Underskrift ordförande  
 Anna- Karin Skatt (S) 

Underskrift justerare  
 Annelie Källkvist (SRF)  
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2020-02-13 – 2020-03-06 
 
Nämnd/styrelse 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 
 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 
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Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 
 

Marie Anebreid 
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2020/29 

§ 1 Återrapportering föregående protokoll 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Anna-Karin Skatt konstaterar att det inte finns något att 
återrapportera från föregående protokoll. 
 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lämna punkten. 
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2019/371 

§ 2 Information från utvecklingsdag om kommunala och regionala 
funktionshindersråd och aktiv involvering 
 
Sammanfattning av ärendet 
Malin Gustafsson, folkhälsostrateg i Tidaholms kommun, deltog på 
utvecklingsdagen den 4 december 2019. 
 
Sekreterare Marie Anebreid går igenom de punkter som Malin skickat med 
från dagen. 
 
- Samråd och aktiv involvering är en allmän princip för att kunna förverkliga 
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  
 
- Några tankar från funktionshinderrörelsen: 
Organisatorisk placering för samrådet är en framgångsfaktor 
Viktigt att koppla en tjänsteperson till samrådet 
Representanter från funktionshindersrörelsen har en hög medelålder och det 
är svårt att rekrytera unga och personer i arbetsför ålder 
Svårt att sätta sig in i komplexa frågor eftersom samrådet ofta kommer in för 
sent i processen 
Det är lätt att det bara blir vård- och omsorgsfrågor eller akuta 
tillgänglighetsproblem på dagordningen 
Det är ingen mening att samråda om det inte finns några aktuella frågor. 
 
- Myndigheten för delaktighet tar fram metodstöd för aktiv involvering. 
 
- Funktionsrätt Sverige har tagit fram en rapport ”Respekt för rättigheter” som 
är en granskning gjord av funktionsrättsorganisationer som tittar på 
funktionshinderpolitiken i Sverige. 
 
- Goda exempel på arbeten är Inflytandecaféer i Lund, Göteborgs stads 
fotgängarprogram samt referensgrupp för utvärdering av Göteborgs Stads 
program för full delaktighet. 
 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 
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2020/30 

§ 3 Rapport från föreningar 
 
Sammanfattning av ärendet 
HRF, Hörselskadades riksförbund informerar: 

• Årsmöte 
• Påskbuffé 
• Resa till Strömbäcks gårdscafé 

 
Strokeföreningen informerar: 

• Bengt delar ut föreningens program för perioden januari-juli 2020 
• Årsmöte 
• Nationella strokedagen 
• Sommarfest i juli 

 
SRF, Synskadades riksförening informerar: 

• Årsmöte 
• Labbåsrevyn 
• Sommarresa 

 
Utvärdering av föreningsutbytet innan funktionshinderrådets möten. 
Det har inte varit någon uppslutning på föreningsutbytet. Rådets ledamöter 
föreslår att de hellre har några minuter per möte där de kan utbyta 
erfarenheter och tips med varandra. 
 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

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

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att inte ha 
föreningsutbyte före funktionshinderrådets möte. 

 
 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-02-05 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/31 

§ 4 Rapport från kommunstyrelsen och nämnder 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapport från kommunstyrelsen och nämnder: 
 

• Rosenberg 
• Nobia 
• Kommunens ekonomi 
• Heltidsprojektet 
• Godsmagasinet 

 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 
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§ 5 Rapport från ritgranskningsgruppen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ritgranskningsgruppen har inget nytt att rapportera. 
 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lämna punkten. 
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§ 6 Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit tre inbjudningar till kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. 
 
Den ena är från Länsstyrelsen ”Tillsammans kan vi fylla luckorna”, 26 mars 
2020 i Skövde.  
 
Den andra och tredje är från Funktionsrätt i Skaraborg, föreställningen ”I 
Faderns, Sonens & Försäkringskassans namn”, 25 mars 2020 i Skövde och 
utbildningen ”Våga fråga” om psykisk ohälsa, 16 april Skövde, 23 april 
Lidköping, 29 april Mariestad eller 12 maj Falköping 2020. 
 
Anmälan till ovanstående sker av föreningarna själva. 
 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 
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§ 7 Inkomna protokoll/skrivelser/rapporter 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare Marie Anebreid informerar om det inte har kommit in några 
protokoll, skrivelser eller rapporter. 
 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lämna punkten. 
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§ 8 Inför nästa möte 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rådet har vid tidigare möte önskat att få besöka Rosenbergsskolan. 
Sekreterare Marie Anebreid bokar detta med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Folkhälsostrateg Malin Gustafsson har frågat om hon och/eller 
integrationssamordnare Alexandra Hermansson kan komma till rådets möte i 
maj och prata om Tillsammansveckorna som kommer att arrangeras i höst. 
 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

• Kommunala rådet för funktionshindersfrågor beslutar att ge sekreterare 
Marie Anebreid i uppdrag att boka besök på Rosenbergsskolan. 

• Kommunal rådet för funktionshinersfrågor beslutar att ge sekreterare 
Marie Anebreid i uppdrag att bjuda in folkhälsostrateg Malin 
Gustafsson och integrationssamordnare Alexandra Hermansson till 
nästa möte den 6 maj 2020. 
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§ 9 Övrigt 
 
Sammanfattning av ärendet 
Annelie Källkvist, Synskadades riksförbund SRF, och Annelie Aspensten, 
Hörselskadades riksförbund HRF, informerar att de har påtalat brister kring 
tillgänglighet på Närhälsan.  
 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

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