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Mötesanteckningar, Rådet för funktionshinderfrågor 

2019-08-30 

 
Tid och plats: fredagen den 30 augusti 2019, kl. 9-12 i Förtroendemannen, 
Skövde Stadshus.  
 
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S) (v.ordf.), Ulf 
Hertzman, Peder Madsen, Viola Lindén, Tord Jonsson, Anders Dolfe, Marie 
Göthe, Kjell Johansson, Mikael Sjögren (sekr.), Rebecka Thilén (SMS), 
Magnus Granlund (SSE), Louise Samuelsson (SMS), Maria Leo (SMS). 
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat. Rådet 
gick igenom föregående mötesprotokoll (RFF 3 maj).  

 
2. Tillgänglighetsdatabasen  

Magnus Granlund, fastighetsingenjör, informerade rådet om 
Tillgänglighetsdatabasen.  
 
Fokus har legat på skolor och de publika fastigheterna inom 
kommunen såsom Arena Skövde och Skövde Kulturhus. Magnus 
pratade om att nyare utgåvor av databasen kommer kunna ge 
uppdateringar i realtid där till exempel ombyggnation som 
påverkar tillgängligheten kommer att synas. 
 
Rådet ser behov av att göra en centrumvandring för att se över 
tillgängligheten i stadskärnan och då involvera näringslivet. 
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3. Årets stadskärna  

Louise Samuelsson, näringslivsutvecklare, och Maria Leo, 
centrumledare Skövde Cityförening, informerade rådet om årets 
stadskärna.  

 
Louise och Maria berättade att det pågår ett samverkansprojekt 
mellan Cityföreningen, Skövde kommun och Next Skövde AB sedan 
2017 för att skapa långsiktiga samverkansplattformer där 
aktörerna tillsammans ska hitta vägar för att bidra med Skövde 
kommuns mål att bli årets stadskärna 2020. Totalt ingår 18 
representanter i ett Cityråd där representanter från kommun, 
näringsliv och fastigheter finns representerade. 
 
Tävlingen arrangeras för femte året i rad av Svenska stadskärnor 
och 2019 års bästa stadskärna var Östersund.  
 
Rådet fick lämna synpunkter där följande punkter togs upp: 

 Dialog och fokus på de platser som anses som otrygga i 
kommunen.  

 Parkeringarna i staden med avgifter och upplägget kring 
hur kund betalar.  

 Trapporna som inte är markerade vid ombyggda Hertig 
Johans torg.  
 

4. Information om folkhälsopolitiskt program  
Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, informerade rådet om arbetet 
med folkhälsopolitiskt program.  
 
Rebecka informerade om att det pågår en dialog med beredning för 
medborgare och folkhälsa där de skall processa innehållet till 
programmet 2019-2022. Direktiven är att programmet skall vara 
kort, koncist och tydligt och skall ta hänsyn till olika perspektiv och 
målgrupper. Rebecka berättar vidare att programmet kommer utgå 
från följande folkhälsopolitiska viljeriktningar: 

 Goda och jämna livsvillkor och levnadsvanor  
 Goda förutsättningar att fullfölja studier  
 Trygga, attraktiva och tillgängliga 

livsmiljöer/boendemiljöer. 
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5. Förberedelse inbjudan inför ”Kognitiv kväll”  

Rådet diskuterade inbjudan inför ”Kognitiv kväll” där det 
bestämdes att rådet skall bjuda in Håkan Andersson. Rådet 
diskuterade även temat för kvällen och vad de vill att Håkan skall 
prata om. Rådet kommer överens om att ha temat samverkan och 
att växa tillsammans i ett flexibelt samhälle. 
 
Ulla-Britt Hagström kommer att göra ett förlag på inbjudan som 
sedan några i rådet kommer att få läsa och godkänna. 
 
Kognitiv kväll kommer att vara 17/10 kl.18-21 i Sessionssalen, 
Skövde stadshus. 

 
6. Funktionsrätt ”Go” 22 oktober på Vara Folkhögskola  

Ulla-Britt Hagström, ordförande, informerade om Funktionsrätt 
”GO” den 22 oktober på Vara Folkhögskola.  
 
Följande representanter från rådet kommer att närvara: Viola 
Lindén och Marie Göthe. 
 

7. Redovisning av utvecklingsbidrag 
Handikappföreningarna redovisade arbetet med 
utvecklingsbidraget 2019. Rådet diskuterar att bidraget har varit 
ett bra tillskott för föreningarna och gjort mycket gott. 

 
8. Uppföljning studiebesök på Lillegården den 22 augusti 2019  

Rådet lämnade en återrapportering från studiebesök på Lillegården 
den 22 augusti 2019.  Rådet besökte bland annat kommunens 
fotbollsplaner och diskuterade kommunens båda ishallar.  
 
Vidare framkom önskemål från rådet kring att No Fall installeras i 
den nya ishallen, Gå-fotboll för äldre, en större satsning på 
nyanlända och en mini-golfbana. 
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9. Övrigt 
Råder vill bjuda in Daniel Lindh (SSB) för att diskutera 
tillgängligheten kring gatumiljön vid Hertig Johans torg. 
 
Marie Göthe tar upp ett telefonsamtal från biståndshandläggare 
Anna Spångberg som berörde RSMH Sesams hyra och lokal.  Detta 
med anledning av socialnämndens sparförslag som lagts fram. 
Rådet diskuterade effekterna/konsekvenserna med förslaget. 
 

 
 
 
 
Ulla-Britt Hagström 
Ordförande  
 


