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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 

Utdragsbestyrkande 

Digitalt via Teams, 2021-03-31 kl. 17:00-18.50 
§§ 10-21 

 
 
Beslutande 
Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Pär-Ola Olausson (RBU), Bengt Söderstedt 
(Strokeföreningen) 
 
Tjänstgörande ersättare 
 Barbro Karlsson (DHR), Runo Johansson (KS) 
 
Ersättare 
  
 
Tjänstepersoner 
Sekreterare Marie Anebreid 
Socialchef Maria Olsson 
Enhetschef LSS Linda Olsen 
Anhörig- och frivilligsamordnare Christina Blomqvist 
 
Övriga 
- 
 
Justering 
Utses att justera: Pär-Ola Olausson (RBU) 
Justeringens tid:  
 

Underskrift sekreterare  
 Marie Anebreid 

Underskrift ordförande  
 Runo Johansson (KS)  

Underskrift justerare  
 Pär-Ola Olausson (RBU)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 

Utdragsbestyrkande 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-04-21 – 2021-05-13 
 
Nämnd/styrelse 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 
 
Sammanträdesdatum 
2021-03-31 
 
Protokollet förvaras: 
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun 
 
Underskrift 
 

Marie Anebreid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Mari 
 
2021/124 

§ 10 Information och presentation av ny socialchef - Maria Olsson 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan oktober 2020 har Tidaholms kommun en ny socialchef Maria Olsson. 
Hon har efterträtt Bengt Höglander, socialchef och Anna-Lena Skatt, 
omvårdnadschef. 
 
Maria presenterar sig och berättar om vad hon har arbetat med innan hon 
anställdes av Tidaholms kommun. 
 
Eftersom Maria började arbeta i Tidaholm under pandemin, som fortfarande 
pågår, så har hon inte haft möjlighet att besöka de verksamheter som finns 
inom omvårdnad- och socialförvaltningen. 
 
Maria berättar att hon ser olika utvecklingsmöjligheter inom förvaltningens 
verksamheterna, bland annat inom LSSen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-31 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/124 

§ 11 Information från LSS om arbetet under Covid -19 - Linda 
Olsen 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Linda Olsen arbetar sedan 8 år tillbaka som enhetschef för LSS. 
 
Linda informerar om att pandemin har varit påfrestande för många inom LSS 
verksamhet. 
LSS har fått arbetat individuellt med sina brukare för att minska isoleringen. 
Flera inom LSS har inte kunnat gå till sina ordinarie arbeten under pandemin, 
men glädjande just nu är att vissa arbetsplatser öppnar upp igen. 
 
Fritidsverksamheten har varit vilande, precis som BK Tranans verksamhet. 
Istället har personalen fått omstrukturera sitt arbete och har gjort individuella 
besök istället för fritidsaktiviteter i grupp. 
 
Kommunens LSS boende har inte haft besöksförbud, såsom särskilda 
boenden haft, men de har informerat om de försiktighetsåtgärder som gäller.  
 
Dagliga verksamheten har varit igång under pandemin. 
 
Linda informerar att de som bor i kommunens boende (egna lägenheter) får 
stå för digital utrustning själva, men att personalen hjälper till så att de kan 
använda den. Det samma gäller de olika tv-abonnemangen som finns. 
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Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/124 

§ 12 Information från Stödformer om arbetet under Covid -19 - 
Christina Blomqvist 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Christina Blomqvist är frivilligsamordnare i Tidaholms kommun och har arbetat 
som det i många år. 
 
Frivilligsamordningen är organiserad i Stödformer och arbetar förebyggande 
för att personer ska må bra fysiskt och psykiskt. 
 
Christina berättar att Stödformers verksamhet som även innefattar 
anhörigstöd stängdes ner i mitten av mars 2020 på grund av pandemin. 
Detta innebar att Stödformers personal fick ställa om hela sin verksamhet. 
Personalen identifierade vilka personer/seniorer som de brukar möta och vilka 
som var i mest behov av stöd från Stödformer. Till exempel de som inte hade 
några anhöriga eller anhöriga långt bort. Individuella möten skapades istället 
för gruppverksamheter. 
 
De föreningar som Stödformer arbetar tillsammans med blev också ett stort 
stöd till många seniorer. 
 
Stödformers personal skötte bokningar och övrigt praktiskt med alla 
utomhusbesök på kommunens särskilda boenden. 
 
Christina berättar om Telefonringen som funnits även innan pandemin och hur 
den har blivit extra viktig för många under pandemin. Telefonringen sköts av 
frivilliga som dagligen ringer upp ett 20-tal seniorer. 
 
Eftersom alla Stödformers övriga aktiviteter inte har gått att genomföra så har 
en del frivilliga blivit promenadkompisar och telefonvänner.  
 
Under vintern 2021 har Stödformer startat upp utomsträffar i kommunens 
bostadsområden, vilka har varit mycket uppskattade. Detta har varit ett sätt att 
fånga upp ensamhet och anhörigstöd, men även att få kontakt med de 
pensioner som man ”tappat” under 2020. 
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2021/47 

§ 13 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 2 
mars 2021.
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Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/312 

§ 14 Information om Myndigheten för delaktighets 
kommunuppföljning 2020 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ge sekreterare 
Marie Anebreid i uppdrag att kontakta kommundirektören, 
personalavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen angående 
frågeställningarna nedan. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare Marie Anebreid går igenom resultatet från Myndigheten för 
delaktighets kommunuppföljning 2020. 
Rapporten finns att läsa på Myndigheten för delaktighets webbplats 
www.mfd.se 
 
Synpunkter från rådets ledamöter: 

1. Fråga 1: Oroväckande att endast någon eller några anställda i 
Tidaholms kommun har deltagit i kunskapshöjande insatser om det 
nationella funktionhinderspolitiska målet och dess inriktning de senaste 
två åren. 

2. Fråga 13: Hissen till kommunens lokal på Smedjegatan behöver 
förbättras. 

3. Fråga 7 och 8: Bjuda in representant från personalavdelningen för att 
få information om rekryteringsprocess och systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
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2021/48 

§ 15 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 att pandemin fortsatt under första kvartalet 2021 så har 
föreningarna fortsatt fått ställa in många av sina aktivitetet.  
 

 HRF, Hörselskadades riksförbund informerar: 
Lokalt – har inte haft några aktiviteter 
Riksförbundet fyller 100 år 2021 
Sahlgrenska har ett projekt där de forskar kring ljudmiljön i förskolan 
och skolan.  
Ca 1,5 miljon svenska har en hörselnedsättning, detta innebär att ca 
2000 Tidaholmare är drabbade. 

 
 Strokeföreningen informerar: 

I slutet av januari genomfördes ett styrelsemöte. 
Föreningen har fått uppskov på datum för årsmötet. 
Just nu pågår ett projekt kring körkort och stroke. 

 
 SRF, Synskadades riksförening informerar: 

Lokalt – har inte haft några aktiviteter 
Årsmötet skulle genomförts den 27 mars, men på grund av att för få 
deltog sköts mötet upp på obestämd tid. 

 
 

 RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn- och ungdomar 
informerar: 
RBU Skaraborg har haft ett digitalt årsmöte den 22 mars 
Föreningen har inte kunnat genomföra sina aktiviteter, men har haft 
kontakt med medlemmar via telefon. 
På nationell nivå arbetar RBU bland annat med assistansfrågor. 
 

 DHR, informerar: 
Föreningen har inte haft några fysiska aktiviteter sedan februari 2020. 
Årsmötet kommer att ske i slutat av maj, början av juni och då 
utomhus.  
Inför påsken har alla medlemmar blivit uppringda av ordförande 
Barbro. 
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2021/49 

§ 16 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 angående Lindängen 
 Budgetarbetet 
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2021/50 

§ 17 Rapport från ritgranskningsgruppen 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ge sekreterare 
Marie Anebreid i uppdrag att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen 
angående byggnationen om ny förskola på Rosenberg och 
ritgranskningsgruppens medverkan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ritgranskningsgruppen har inget nytt att rapportera.  
Ritgranskningsgruppen har inte varit kallade till möte angående byggnationen 
av ny förskola på Rosenberg.  
Sekreterare Marie Anebreid får i uppdrag att kontakta 
samhällsbyggnadsförvaltningen angående detta. 
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2021/51 

§ 18 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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2021/52 

§ 19 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 att Myndigheten för delaktighets 
kommunuppföljning 2020 har inkommit. Denna presenteras i separat punkt. 
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2021/53 

§ 20 Inför nästa möte 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rådet har vid tidigare möte önskat att få besöka den nybygda 
Rosenbergsskolan. Sekreterare Marie Anebreid bokar detta med barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
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2021/54 

§ 21 Övrigt 
 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors beslut 

 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare Marie Anebreid har deltagit på en digital utbildning, Ökad 
tillgänglighet vid valet 2022, som arrangerades av Myndigheten för 
delaktighet. Föreläsare på utbildningen var representanter från Synskadades 
Riksförbund, DHR och valkansliet Stockholms stad. 
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