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Sammanträdesprotokoll Kommunala rådet för 
funktionshindersfrågor 
2022-10-05 kl. 17:30-18.45  Sessionssalen 

§§ 19-29 

Beslutande 
Barbro Karlsson (DHR) Jonny Lejonberg (HRF), Bengt Söderstedt (Strokeföreningen)       

Tjänstgörande ersättare 
Anna-Karin Skatt (KS)  

Ersättare 
-  

Tjänstepersoner 
Marie Anebreid, registrator tillika sekreterare 

Övriga 
- 

Justering 
Utses att justera: Barbro Karlsson (DHR),  

Justeringens tid:   

Anna-Karin Skatt (KS), ordförande Marie Anebreid, sekreterare

Barbro Karlsson (DHR), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-10-14 – 2022-11-05 

Nämnd/styrelse: Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 

Sammanträdesdatum: 2022-10-05 

Protokollet förvaras: Stadshuset, Tidaholm 

Marie Anebreid  
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 19 Återrapportering föregående protokoll 
KS 2022/47 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 
• Rådet beslutar att lämna punkten. 

Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare Marie Anebreid går igenom föregående mötes protokoll från den 11 maj 2022. 
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§ 20 Rapport - Hur är hälsan och levnadsvillkoren 
bland barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättning idag? 
KS 2022/51 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 
• Rådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Söderstedt, Strokeföreningen, har deltagit på Länsstyrelsens informationsträff den 8 
september 2022, -Hur är hälsan och levnadsvillkoren bland barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättning idag? 

Bengt ger rådet information kring träffens innehåll samt informerar om att det kommer anordnas 
fler kunskapshöjande insatser med fokus på tvärsektoriell ledning och styrning. Nästa träff sker 
12-13 oktober. 

Sekreterare Marie Anebreid delger folkhälsostrateg Malin Gustafsson det material som Bengt har 
fått. 
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§ 21 Beslut om yttrande över motion om att 
Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade 
politiska möten 
KS 2022/256 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 
• Rådet beslutar att skicka yttrandet till kommunledningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tagit emot en motion angående tillgänglighetsanpassade politiska möten. 
Kommunledningsförvaltningen har skickat ett antal frågor till rådet, som har fått möjlighet att yttra 
sig. 

• Hur upplever ni att hörslingan i Disponentvillan fungerar? 
• Har ni upplevt andra möteslokaler i kommunen och vad anser ni om dem i så fall? Tänker 

främst på Sessionssalen och Stora salen i bibliotekshuset. 
• I motionen föreslås att möten ska hållas i en lokal anpassad med hörselslinga och 

högtalare för möten där alla har en bordsmikrofon. Är det rådets mening att det är dessa 
hjälpmedel som fungerar bäst/borde införskaffas? Finns det andra 
hjälpmedel/anpassningar som borde beaktas? 

 
Svar från rådet: 

• Hörselslingan i Disponentvillan fungerar bra. Det finns även en slinga i den möblerade 
delen som fungerar väl. 

• Stora salen bibliotekshuset – det är inte hörselslinga i hela lokalen, den går bara innanför 
pelarna, detta innebär att det inte fungerar att sitta vid fönstren eller mot väggen. 
Ett problem är också att den som är i behov av hörselslinga måste sitta rakt fram med 
huvudet, då kontakten i hörapparaten försvinner när huvudet böjs framåt. 
Om en person med hörapparat sitter på scenen och det pågår ”musikspelning” på andra 
sidan väggen så går det ljudet rätt in i hörapparaten. 

• Sessionssalen – fungerar bra. Det är bra att det är dämpat material i rummet, så som 
gardiner och tavlor. 

• Bordsmikrofoner är ett bra hjälpmedel. Exempel på kommuner som har lokaler med 
bordsmikrofon är Falköping och Mariestad. 

 
Jonny Lejonberg kommer delta på ett distriktsmöte med Hörselskadades riksförbund (HRF) och 
kommer höra sig för om det finns bra exempel från någon kommun. Han återkommer med 
information till sekreterare Marie Anebreid. 
 
Ett tips från HRF är att använda sig av skrivtolkar när kommunen anordnar föreläsningar som är 
öppna för allmänheten. 
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§ 22 Hur kan föreningarna arbeta tillsammans för 
att nå yngre medlemmar? 
KS 2022/54 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 
• Rådet beslutar att lägga informationen till handlingarna och återkomma med frågan vid 

nästa möte. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid senaste sammanträdet med kommunala rådet för funktionshindersfrågor lyftes frågan -Hur kan 
föreningarna arbeta tillsammans för att nå yngre medlemmar? 

Jonny Lejonberg, Hörselskadades riksförbund, HRF, berättar att föreningen har föryngrat 
medlemsåldern de senaste åren. Han säger att föreningen har fått tänka i andra banor för att 
”attrahera” yngre medlemmar.  

Barbro Karlsson, DHR, berättar att deras förening har haft svår att få in nya medlemmar sen 
personliga assistenter blev vanligare. Tidigare var föreningen ett sätt för medlemmarna att komma 
ut på aktivitet. 

Rådet diskuterar om det finns någon förening som lyckats öka medlemsantalet och vad är det den 
föreningen gjort annorlunda? Sekreterare Marie Anebreid får i uppdrag att ta kontakt med kultur- 
fritidsförvaltningen och med Stödformer, för att se om de har några tips på föreningar som rådet 
skulle kunna bjuda in. Återkoppling sker på rådets möte i december. 
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§ 23 Rapport från föreningar 
KS 2022/48 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 
• Rådet beslutar att lägga informationen från föreningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet informerar om: 
Har haft medlemsmöten med olika inbjudna gäster. 
Årets möten avslutas med julmat på Jives. 

HRF, Hörselskadades riksförbund informerar om: 
Kommer delta på distriktsmöte. 
Arrangerar en grötfest i november. 

Strokeföreningen informerar om: 
Har arrangerat sommarfest i Dimbo. 
Föreningen firar 30-årsjubileum. 
Arrangerar julfest på Flämslätt. 
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§ 24 Rapport från kommunstyrelsen och nämnder 
KS 2022/49 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 
• Rådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna-Karin Skatt (S) ger en information om: 

- Framtidens äldreomsorg 

- Brandskyddet på Solvik 

- Kommunens anpassningar utifrån elbristen 

- Anpassningskrav 2023 

- Kommunstyrelse och nämnder för nya mandatperioden väljs på kommunfullmäktige senare i år. 

- Nya kommunfullmäktige har sitt första sammanträde den 17 oktober, då kommer det att ske tre 
val, val av fullmäktiges presidie, val av revisorer, val av valberedning. 
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§ 25 Rapport från ritgranskningsgruppen 
KS 2022/50 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 
• Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lämna punkten. 

Sammanfattning av ärendet 
Ritgranskningsgruppen har inget nytt att rapportera. 
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§ 26 Inkomna inbjudningar till kurser och 
konferenser 
KS 2022/51 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 
• Rådet 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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§ 27 Inkomna protokoll/skrivelser/rapporter 
KS 2022/52 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 
• Rådet beslutar att lämna punkten. 

Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare Marie Anebreid informerar om att det inte har kommit in några protokoll, skrivelser 
eller rapporter. 
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§ 28 Inför nästa möte 
KS 2022/53 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 
• Rådet beslutar att ge sekreterare Marie Anebreid i uppdrag att bjuda in folkhälsostrateg 

Malin Gustafsson till rådets möte den 7 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Rådet diskuterar hur rådet skulle kunna utvecklas. Folkhälsostrateg Malin Gustafsson har gjort en 
omvärldsanalys av hur olika funktionshindersråd fungerar runt om i Sverige. 

För att komma vidare i arbetet bjuder rådet in Malin Gustafsson till nästa möte den 7 december 
2022. 
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§ 29 Övrigt 
KS 2022/54 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 
• Rådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Jonny Lejonberg, Hörselskadades Riksförbund, HRF, delger rådet information från olika projekt på 
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, kring ljudnivån i olika miljöer. 

I Sverige har drygt 1,5 miljoner svenskar en hörselskada.  
I en enkät som besvarats av 4000 förskolelärare svarade 82% att ljudnivån påverkade ganska 
mycket eller mycket. 
En bra ljudmiljö är en förutsättning för att både barn och personal ska må bra. 

Det har även gjorts en studie bland vårdpersonal där det visade sig att 70% av personalen inte 
tycker att de har tillräckliga kunskaper om hörselnedsättning och hörapparater. 

Jonny poängterar att han tycker att kommunen lyckats skapa en bra miljö på Rosenbergsskolan 
och tycker att det hade varit intressant att få höra hur lärare och elever mår där. 
Sekreterare Marie Anebreid kontaktar rektor Ulrika Eskilsson för att höra om de har någon 
uppfattning om miljön har påverkat hur elever och lärare mår. 

Rådet diskuterar tillgängligheten i livsmedelsaffärer. Barbro Karlsson, DHR, berättar att vid en av 
Coops ombyggnationer var en grupp personer inbjudna att ge synpunkter på miljön i affären 
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Detta resulterade bland annat i de breda gångarna som finns i 
affären idag. 
Marie får i uppdrag att uppmärksamma näringlivsstrateg Linnea Bengtsson om detta. 

Marie uppmanar ledamöterna att inför den nya mandatperioden så behöver föreningarna välja 
ledamöter och ersättare. Protokollsutdrag skickas till Marie, gärna i god tid innan kallelsen till 
rådets första möte i februari 2023. 
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