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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunala rådet för 
funktionshindersfrågor 
2022-05-11 kl. 16:30-18:00  Rosenbergsskolan 

§§ 10-18 

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

Tjänstgörande ersättare 
 Annelie Aspensten (HRF)  

Tjänstepersoner 
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare 

Justering 
Utses att justera: Bengt Söderstedt 

Justeringens tid:   

Runo Johansson, ordförande Anna Eklund, sekreterare

Bengt Söderstedt, justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: Anslås ej   

Nämnd/styrelse: Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 

Sammanträdesdatum: 2022-05-11 

Protokollet förvaras: Stadshuset, Tidaholm 

Anna Eklund  
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Innehållsförteckning 
§ 10 Återrapportering föregående protokoll  

§ 11 Rapport Funktionshinderspolitiken i kommun och region – 
ansvar, nuläge och vägar framåt 

 

§ 12 Rapport från föreningar  

§ 13 Rapport från kommunstyrelsen och nämnder  

§ 14 Rapport från ritgranskningsgruppen  

§ 15 Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser  

§ 16 Inkomna protokoll/skrivelser/rapporter  

§ 17 Inför nästa möte  

§ 18 Övrigt  
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§ 10 Återrapportering föregående protokoll 
KS 2022/47 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare Anna Eklund går igenom föregående mötes protokoll från den 9 februari 2022. 
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§ 11 Rapport Funktionshinderspolitiken i kommun 
och region – ansvar, nuläge och vägar framåt 
KS 2022/51 

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

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Söderstedt, strokeföreningen, har 2022-04-21 deltagit vid Länsstyrelsens informationsdag 
”Funktionshinderspolitiken i kommun och region – ansvar, nuläge och vägar framåt. ” 

Bengt ger en information kring dagens innehåll samt informerar om att det kommer anordnas fler 
kunskapshöjande insatser med fokus på tvärsektoriell ledning och styrning. Bland annat sker en 
konferens om funktionshinder och folkhälsa den 8 september med inriktningen ”Hur kan 
funktionshinderperspektivet stärkas i folkhälsoarbetet?”.   
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§ 12 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: 

• Att skrift kring Tillgänglighetsanpassning av badplatser och marinor tagits fram. 

HRF, Hörselskadades riksförbund informerar om: 

• Att föreningen har haft ett årsmöte.  
• Att det 28 maj ska anordnas en tipspromenad och sommarfika i Villan.  
• Att intressant forskning kring hörselskador i skolan, speciellt tinnitus, pågår vilket 

föreningen kommer att återkomma till vid kommande sammanträden.  

Strokeföreningen informerar om: 

• Att strokens dag blev inställd 
• Att en sommarfest kommer att anordnas den sjunde augusti i Dimmehus.  

 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, 2022-05-11 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 13 Rapport från kommunstyrelsen och nämnder 
KS 2022/49 

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

Sammanfattning av ärendet 
Runo Johansson (L) ger en information om: 

- Aktuella ärenden som hanterats av kommunstyrelsen 2022-05-11. 
- Att kommunen har gjort en direktanvisning av centrala delar av Tidaholm, Innerstaden 

2:16 och del av Innerstaden 2:1 (Stationshuset och Godsmagasinet) till Sigurd Larsson 
bostadsbolag AB där kommunen tillsammans med byggherren just nu genomför en 
medborgardialog kring området.  

- Förändringar som kommer genomföras gällande hantering av Tidaholmsförslag.  
- Arbetet med budgetberedningen där tidsplaneringen kommer att hållas.  
- Rekryteringsprocessen av en ny kommundirektör.  
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§ 14 Rapport från ritgranskningsgruppen 
KS 2022/50 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ritgranskningsgruppen framhåller att de är nöjda med processen gällande byggandet av den nya 
Rosenbergsskolan där ritgranskningsgruppens synpunkter verkligen har tagits tillvara.  

Sekreterare Anna Eklund informerar att rådets medlemmar har fått Förstudien för badhuset. 
Eventuella synpunkter skulle ha skickats till Åsa Sjögren, kultur- och fritidsförvaltningen senast 6 
maj. 
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§ 15 Inkomna inbjudningar till kurser och 
konferenser 
KS 2022/51 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare Anna Eklund informerar om det inte har kommit in några inbjudningar till kurser och 
konferenser. 
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§ 16 Inkomna protokoll/skrivelser/rapporter 
KS 2022/52 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Rådet framhåller att de önskar att ha nästkommande sammanträde femte oktober kl 17.30 i  
Sessionssalen i Stadshuset. 

Rådet har en önskan om att vid nästkommande sammanträde diskutera hur föreningarna mer kan 
arbeta tillsammans för att nå yngre medlemmar, barn och ungdomar.  
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§ 18 Övrigt 
KS 2022/54 

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

Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga övriga frågor. 
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