Anteckningar,
Rådet för funktionshinderfrågor, RFF
Tid: tisdagen den 9/12, kl. 18.00 – 19.30
Plats: Svarvaren, Tibro Kommun
Närvarande:
Politiker:
Ann Ohlsson, ordförande, Kommunstyrelsen
Ingela Lager, Barn- och utbildningsnämnden
Lena-Karin Zander, Kultur- och fritidsnämnden
Peter Söderlund, Socialnämnden
Pernilla Hagstedt, Samhällsbyggnadsnämden
Åse Nicklasson, Kultur- och fritidsnämnden (ersättare)
Jan Lundqvist, Byggnads- och trafiknämnden (ersättare)
Föreningar: Bengt Fernström, RSMH, Afasi, FPS
Gunvor Olsson SRF
Henrik Sjölin, Neuro Skövde
Övriga:

Katarina Larsdotter Andersson, sekreterare

Folkhälsoarbetet i Tibro kommun – Therese Falk
Jobbar hälsofrämjande.
Ett folkhälsoråd finns i Tibro kommun.
Folkhälsoplan finns på hemsidan gäller tom 2021. Den utgår från ifrån KF mål
1.
Folkhälsomål: Stärka Tibro som en attraktiv kommun för invånare och
besökare där mångfald ses som en tillgång.
Prioritering målgrupp barn och unga upp till 25 år.
Strategier:
 Psykisk hälsa
 Fysisk aktivitet
 Goda kostvanor
 God tandhälsa
 ANDT
Delad finansiering mellan hälso-och sjukvårdsnämnden och Tibro kommun.
Hälsomässa var i november 2019 och tanken att det även skall fortsätta 2020.
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Vad skulle det finnas för möjlighet till samarbete mellan folkhälsorådet och
RFF? Förslag att Therese håller kort utbildning angående barnkonventionen.
Therese skickar presentationen som sekreteraren bilägger protokollet.

Föreningarna info sedan sist
Neuro
Har synts en del i media. Viktigt att visa upp sig. Pubafton på Millners i höst.
Neurodagar på SKaS.
RSMH västra götaland
Utflykt till Tjolöholm.
Afasi
Träffpunkter på tisdagar i Skövde.
FPS
Inga aktiviteter och oaktiv styrelse.
Synskadades riksförbund
Övergångställena – inget har hänt. Pernilla tar med sig frågan till
samhällsbyggnadsnämnden.
Bowling. Medlemsmöten. Stödjande är viktiga. Flera kommuner i Skaraborg är
aktiva.

Nämndernas ledamöter informerar och lyfter frågor som berör
funktionshinderområdet
Kommunstyrelsen
Översiktsarbete. Medborgardialoger. Ann föreslår att rådet skall vara med i
dialogen. Förslag på datum 22/1 eller 3/2.
Socialnämnden
November möte inställt. Möte i december. Mest fokus på budget. Varit i media
gällande boendekostnaderna och matkostnaderna.
BUN
Övergripande budget. Utmanande situation. Prioritera grundskolan. Baggebo
fortsätter enligt plan. Privata intressenter svårt att planera kommunens behov.
Kultur och fritid
Var ej med på sista mötet.
Bygg och trafik
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Håller med om kritiken gällande övergångställen.

Politiska riktlinjer för Tillgänglighet och Delaktighet i Tibro
kommun & Arbetsordningen
Tillitsbaserad styrmodell gällande målstyrning skall implementeras vilket
komma innebära att det kommer vara ett nytt sätt att arbeta.
Avvaktar därför att uppdatera när översyn kommer ske av de policys och
riktlinjer som Tibro kommun arbetar efter.
Arbetsordningen ligger kvar och RFF tillåts göra en vidare tolkning av i första
hand föreningarnas verksamhetsområde geografiskt.

Övriga frågor
Funktionshinder dagen 3:e december. RFF beslutade att inte göra något
speciellt kring detta.
Mikael Lundgren, Götene kommun, tillgänglighetsstrateg. Katarina kontaktar
och frågar om han har möjlighet att komma på någon av våra träffar.
Jan-Åke Linde, bra föreläsning för några år sedan. Åse tar med sig frågan till
Folkhälsorådet.

Nästa möte
3/2, 18-20. Svarvaren. Då kommer Leif Ahnland gällande översiktsplanen.

/ Katarina Larsdotter Andersson , sekreterare

