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§ 20 Öppnande 

Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) 

Sammanträdesdatum 

2016-04-04 

Ordföranden hälsar alla deltagare välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

§ 21 Val av protokolljusterare 

Berith Rånge-Hägg valdes till justerare. 

§ 22 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 23 Föregående protokoll 

Sammanfattning 
Protokoll från sammanträde 2016-01-25 gås igenom. 

Företagsfrukosten var inte 12/6 utan den 12/2. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 24 Besök och information av Arvid Lindner, chef för GatalPark 

Arvid presenterade sig kort och frågade om RFF hade några frågor eller 
synpunkter till Gata/Park. Badbryggor kom på tal, sand passar inte alla att ta 
sig fram i. Markeringar på asfalt är inte Gata/Parks ansvar. Det pratades om att 
det förr fanns x antal tillsatta tjänster på Gata/Park där det fanns personer med 
funktionshinder, nu ingen. Det finns förankrat i Kommunfullmäktige att 
kommunen ska arbeta för detta. Detta redogjorde Björn Rubenson och Bo 
Waller för. Kjell-Åke Berglund pratade om lönebidrag och att det idag finns en 
anställd kvar inom gata/park med bidragsanställning. 

§ 25 Rullstolsrace 27/5 

Rollator (Ingvar Kärrsmyr), 2 rullstolar (Fredrik och Peter Lindroth) och 
permobil (Maria Andersson). 

Namnet ska bytas. Rullstolspromenad? Rullstolswalk? 

Bo Waller påpekar att det är bra att visa upp "Det goda exemplet". Dvs inte att 
stjälpa de butiker som kanske inte är anpassade på rätt sätt utan att ge 
konstruktiv kritik. 

Uldragsbestyrkande 
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Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) 

Sammanlrädesdalum 
2016-04-04 

Vad är syftet med denna dag? Att visa och framhålla där det går bra. Inte visa 
upp det negativa, utan prata om vad som kan göras. 

Finns det någon på kommunen som kan delta denna dag, som en hjälp för 
butiksägare att göra TD bättre? 

§ 26 Kriterier rör tillgänglighets diplom 

Mona kontaktar Askersund för att ta reda på vilka kriterier de arbetar med. 

§ 27 Heldagen i Askersund 15/6-2016 

Deltagare från Karlsborgs kommun: 
Kjell-Ake Berglund 
Peter Lindroth 
Mikael Arthursson (ska tillfrågas) 
Arvid Lindner (ska tillfrågas) 
Fredrik Tidholm 
Turistbolaget (ska tillfrågas) 

Ersättare från Rådet är välkomna att följa med men det blir utan ersättning. 
Egen bil, från Karlsborg ca kl. 8:00. 

§ 28 Temadag 

Hur finansieras det? Bra om det är klart inför nästa beredning. Finns det folk 
nog som ställer upp? J a, det tror de flesta. Reseersättning ska utgå till alla som 
åker hit. 

Mona tar kontakt med Maria Stohlbin (reumatikerna) och Barbro Widerström 
kontaktar de synskadades förbund. 

5 oktober är på förslag. Kjell-Ake Berglund pratar med skolan (han tar även 
med sig frågan kring ledarhund). 

§ 29 Den strategiska planen 

"Skall" används frekvent i reglementet, kanske ska det stå "bör"? 

En verksamhetsplan ska upprättas, tas upp vid nästa beredning. 

Den strategiska planen som finns nu har fd kommunchefen skrivit (20 l 0-
2014). Kommunchefen ska skriva en ny för 2017-2018 (får gärna överlappa så 
den gäller 2019-2020). Planen bör vara färdig till den 30/9. 

Uldragsbe.~IYl'kand(l 
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Kommande möten 2016: 

Beredning 12/5 kl. 11 :00 

27/6 kl. 13-15 
19/9 kl. 13-15 

§ 30 Nyhetsbrev FUNKAS 

Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) 

Sammanträdesdatum 

2016-04-04 

Den som vill anmäler sig till det. 

§ 31 Övriga frågor 

Information från Lennart Bergman om 16/4 "Prova på dag": 
Brevikens Golf 
Ridhuset i Mölltorp 
Moliden (friidrott) för personer med funktionsnedsättning. 

Nyanlända barn med funktionsnedsättning, skapas det nog en ny grupp för. 
Buss kan behövas för att transportera barn från boenden. Detta är under 
planering. (Bilaga 1) 

Björn Rubenson informerar om Hjo Folkhögskolas "kultur och samspel" för 
funtionsnedsatta. 
(Bilaga 2) 

Kolmården har åkt dit efter en anmälan om diskriminering och har nu skaffat 
slinga. Slingan kontrolleras varje morgon. 

Inom HRF har de gjort en gemensam satsning och åkt iväg till Grebban. 
Grebban har anpassat sig mycket till förmån för funtionsnedsatta. 

Ordföranden får i uppdrag att prata med fastighetschefen om tröskeln till 
Sessionssalen. 

§ 32 Avslutning 
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar sammanträdet avslutat. 

Utdl'3gsbestyl'kandc 



SOK Träff, Mölltorps Ridsällskap och Brevikens Golfklubb inbjuder 

personer med funktionsnedsättning till en pröva på dag, 

lördagen 16 april. 

Vi startar kl 09.00 vid Brevikens Golfbana och provar på golf. Där visar klubbens 

parasportaktiva hur man spelar och ni har möjlighet att testa olika klubbor från drivingrange 

samt om väderleken tillåter spel på banan. 

Därefter går färden vidare till Mölltorp och ridklubben. 

Kl 12.00 besöker vi Mölltorps ridsällskap för att prova på ridning och besöka hästarna. Allt 

sker tillsammans med utbildade ledare och vill man inte rida så kan man vara med för att få 

klappa och se hästarna på nära håll. 

Dagen avslutas på Moliden i Karlsborg med start kl 15.00 och där huserar SOK Träffs sektion 

friidrott. Vi provar på olika friidro~~grenar såsom löpning, höjdhoppning, kulstötning mm. 

Vi kommer vara utomhus så kläder efter väder. 

Till alla dessa aktiviteter krävs inga speciella kläder, de ska vara oömma, vill ni byta om till 

idrottskläder så finns det omklädningsrum. 

All utrustning såsom golfklubbor, ridhjälmar, säkerhetsväst tillhandahålls av arrangerade 

klubbar. Till ridningen behövs sko med klack. 

Inga speciella mattider utan ni har med er fika och den mat ni behöver under dagen 

Anmälan till Johanna Persson per mail persson.johanna@yahoo.se senast den 12 april. 

Info ring Lennart Bergman Golf 0705 - 39 04 27, Johanna Persson ridning 0725 - 811172 

och Ingemar Gustafsson parafriidrott 010 - 4764140 

Välkomna! 

KARLSBORG 

BREVIKEN 
GOLF & HOTELL MÖLLTORPS 

RID SÄLLSKAP 



Kultur och samspel på Hjo folkhögskola 

Hösten 2016 startar Hjo folkhögskola en skapande linje vi kallar kultur och samspel. Den 
riktar sig till människor med funktionsnedsättning som är intresserade av musik och andra 
estetiska uttrycksformer såsom teater och kreativt skrivande. Samspel innebär för oss att 
människor växer och utvecklas genom estetisk verksamhet tillsammans med andra. 

Utbildningen går på helfart (mån - fre). En vanlig dag börjar kl. 9.00 och slutar kl. 14.00. 

På Hjo folkhögskola finns möjlighet att äta lunch varje dag i vår fina restaurang. 

Kursfakta: 
Utbildningens längd: l - 2 år 
Kursstart 1 sep 
Ansökan: 15 april 
Antagning: studiebesök/samtal 

Ämnen som ingår i utbildningen: 

Musik 
Vi spelar tillsammans i popgrupp 
Vi sjunger i kör 
Vi dansar och spelar afrikansk trumma 
Vi gör en musikteater 
Vi skriver egen musik 

Nutidsorientering 
Vi gör webradio 
Vi gör reportage och intervjuer 
Vi diskuterar och följer upp samhällsfrågor 
Vi skriver egna texter 

IdrottOch hälsa 
Vi lär oss göra god och nyttig mat 
Vi lär oss leva mer hälsosamt 
Vi provar olika idrottsaktiviteter 
avslappning 

Konstlhantverk 
Vi målar 
Vi utforskar och skapar i olika material 

Vardagskunskap/datakunskap 
Vi lär oss olika vardagsbestyr 
Vi lär oss de vanliga dataprogrammen 

Möjlighet finns att läsa kärnämnen såsom svenska, engelska eller matematik. 



Ta gärna kontakt med Håkan Svensson för mer information om utbildningen och andra 
praktiska detaljer. 
Mail: hakan.svensson.hjo@folkbildning.net 
Tel: 0702012582 


