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§ 1 Öppnande 
Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

§ 2 Val av sekreterare 
Björn Rubenson väljs till sekreterare 

§ 3 Val av justeringsperson 
Mona Andersson och ordförande utses att justera mötesprotokollet. 

§ 4 Godkännande av dagordning. 
Dagordning godkänns 

§ S Föregående protokoll. 
Efter genomgång av föregående protokoll läggs det till handlingarna 

§ 6 Strategisk plan. 
Föreliggande strategisk plan behöver en ny beredning och överlämnas till 
kommunchefen. Ny plan ska presenteras senast den 30 september 2016 och 
gälla för 2017-2018. Kommunchefen inbjuds till nästa sammanträde den 
4 april. 
Strategisk plan bilaga 1 

§ 7 Reglemente. 

§8 

Kommunfullmäktige kommer att ta beslut om nytt reglemente för Rådet för 
funktionshinderfrågor. 

Heldag Askersund 15 juni 2016. 
Rådet överlägger inför planerad studiedag i Askersund. Mona Andersson 
refererar till mail från deltagargrupp som var på besök i Karlsborg. Rådet ska 
undersöka vilken representationsnivå det kommande besöket ska bestå av. 
Vilka ska delta? Bo Waller ska ta upp ärendet på Ksau. Avresa sker 08 00. 

§ 9 Tillgänglighetsflagg. 
Askersund har under en längre tid blivit certifierad med så kallad 
tillgänglighetsflagg vilket innebär att man på kommunal nivå arbetar 
målmedvetet med att tillgodose kriterier för en bra tillgänglighet. Rådet ska 
undersöka i samband med besöket i Askersund vad som är förutsättningen och 
vilka mål som ska uppfyllas för att bli diplomerad med en tillgänglighetsflagg. 

§ 10 Företagsfrukost den 12 juni kl 0800 - 09 00. 
Rådet har fått en inbjudan att delta i företagsfrukost på Idas Brygga för att 
presentera vårt arbete. Rådet representeras av Mona Andersson och Ingvar 
Kärrsmyr. 
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Det har aktualiserats att Rådet ska göra studiebesök. Vid frukostmötet ska 
första steget tas för att boka in studiebesök på ett antal företag i kommunen. 

§ 12 Tillgänglighetsdiplom. 

För att uppmuntra samarbete mellan näringslivet och kommunen och för att 

premiera företag som arbetar med tillgänglighetsfrågor föreslås att Rådet varje 

år delar ut ett tillgänglighetsdiplom på näringslivsdagen den 11 november 

2016. Det företag som uppfyller kriterier för bra tillgänglighet får årets 

tillgänglighetspris. 

§ 13 Laget runt. 

Psoriasisförbundet. Yvonne Thim rapporterar från Psoriasisförbundet om 

gemenskap omkring en jultallrik. Man har haft årsmöte. Man har också 

uppmärksammat "Lika vård för alla i Skara borg" samt gjort en översyn av bad 

och kursanläggningar. 

RBU. Mona Andersson berättar att rullstolsdansen har börjat och Elhockey sker 

en gång i veckan i Tidaholm. 

HRF. Barbro Widerström informerar om julfesten i Hjo och årsmötet samt 

föreläsning på Hagnäset av Annika Jynnersjö. 

FUB. Björn Rubenson meddelar att man har haft årets julfest i Karlsborg. 

DHR Berith Rånge - Hägg berättar om julfest, kommande grötfest och årsmöte. 

RF Anders Englund redovisar att man har haft julfest och planerar årsmöte. 

Kommunstyrelsen. 

Bo Waller rapporterar att man för närvarande är upptagen av att organisera 

flyktingmottagningen. 

§ 14 Besök av Åsa Ståhl. Utvärdering av temadag. 

Åsa Ståhl redogör för temadagen på Carl Johanskolan och den utvärdering som 

har gjorts. Temadagen har stor betydelse för förståelsen bland eleverna vad 

det innebär att leva med en funktionsnedsättning och med ett funktionshinder. 

Kvalitetsmässigt har denna temadag blivit bättre och bättre under de fyra år 

som den har genomförts. Åsa går igenom enkätunderlaget med elevernas 

synpunkter och kommentarer kring dagen. Man är mycket positiv och vill att 

den ska fortsätta. Rådet diskuterar fortsättning av temadagen men poängterar 

att kostnader på ett eller annat sätt måste garanteras. Se bilaga 2 
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Det är viktigt att människor med funktionsnedsättning får en meningsfull 

sysselsättning, praktik och yrkeserfarenhet. Det är ett arbete som måste pågå. 

Nu finns förslag med studiebesök på företag kanske 5 stycken och 1 

kommunstyrelseiedamot i samarbete med näringslivet och Fredrik lidholm. 

AME är också en viktig aktör som idag tar emot och erbjuder flera ett 

meningsfullt arbete. Några arbetar också på Haganäsets Cafe. 

§ 16 Tidningen Parasport. 

Mona Andersson presenterar tidningen Parasport som vi bör sprida med 

exemplar i kommunhuset och på biblioteket. 

§ 17 Sekreterare. 

Från och med den 1 februari kommer Maria Larsson gå in som sekreterare för 

Rådet. 

§ 18 Övriga ärenden. 

Lista för rådets ledamöter, ordinarie och ersättare, måste uppdateras med 

organisation, namn, telefon och E-post. Rådet ger Maria Larsson i uppdrag att 

fastställa en sådan lista. 

§ 19 Avslutning. 

Ordförande tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat. 


