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Kommunala rådet för funktionshinderfrågors arbetsutskott 

 

Datum och tid 2016-10-11 klockan 13:30-15:00 

  

Plats Fontänen 

  

Närvarande från rådet Ulla Bergström, DHR, Ordförande 

Kristina Adolfsson, SRF, vice ordförande 

Gunnar Hult, FUB 

Margareta Nolåker, HRF 

Iris Uvenfors, Hjärt- och lungsjuka 

Hans Gustavsson, RSMH   

 

ERSÄTTARE: 

 Gudrun Hallberg, SRF 

Anita Viktor, Hjärt- och lungsjuka 

Lotta Ström, RSMH 

 

 Övriga närvarande Carina Rönnerhall, Sekreterare 

 

 

 

KRF AU § 44 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  

 

__________ 

 

KRF AU § 45 

 

Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes enligt kallelse. 

 

__________ 
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KRF AU § 46 

 

Protokolljusterare 

 

Kristina Adolfsson utsågs att justera dagens protokoll. 

 

_________ 

 

KRF AU § 47 

 

Ev adjungeringar  

 

Inga adjungeringar till dagens sammanträde.  

 

__________ 

 

KRF AU § 48 

 

Rapporter och skrivelser 

 

Inga rapporter och skrivelser fanns att redovisa på dagens sammanträde. 

 

__________ 

 

KRF AU § 49 

 

Presentation av varje förening 

 

 HRF; 15 oktober har de HRF:s dag det kommer att vara aktiviteter i 

Missionskyrkan från klockan 10:00 till 13:00. I november kommer Inger Vidja 

och föreläser om seder förr och nu. Julfest i december. Program finns utlagda 

lite överallt i stan och annons i tidningen kommer alltid ut inför något 

evenemang. Det är svårt att få medlemmar men det gäller väl alla små 

föreningar. 

 

 SRF; 24 september hade de en kampanjdag då man gick runt på stan och satte 

bland annat ”böter” på cyklar som stod i vägen. Denna kampanj var över hela 

Sverige. 15 oktober är vita käppens dag, då finns SRF på torget mellan 10:00 

och 12:00. Även på kulturveckan kommer SRF vara arrangerade, 19 oktober 

17:00-19:00 talböckernas resa från förr till nu. Den 3 november är det 

medlemsmöte i Götene. 

 

 RSMH; har en lokal som kallas 25:an i gamla ABF på Skaraborgsgatan. De 

ska börja med våffeldag på torsdag. 22-23 oktober är de på kurs utanför Borås. 

En julresa till Koberg planeras. Att få in fler i föreningen är svårt och att få in 

ungdomar är ännu svårare. 

 

 Hjärt- och lungsjuka; nästa möte den 7 november är det en läkare inbjuden, 

november är kolmånaden. Det är planerat en julfest den 12 december. Nästa år 

kommer hjärtläkaren Daniel Hellner att vara med på något möte. Föreningen 

får 50 000 kronor från hjärtfonden varje år till en ”Må bra dag”. De har 104 

medlemmar. 
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 FUB; en planerad höstresa fick ställas in på grund av för få deltagare, inga 

övriga dagar är inplanerade. De är delaktiga i Music Passion. 5 december är det 

stort jullotteri. Länet har en årlig seminariehelg. Det är föreläsningar, länsdans, 

bowling, pub-kvällar och de har samverkansgrupper. 

 

 DHR; Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet, efter 44 år bytte 

föreningen namn. De tappar många medlemmar. DHR har regelbundna 

månadsmöten. De har sitt kontor på Ahlsons handikappcenter. Gemensamma 

resor görs tillsammans med Lidköping för att få fler deltagare. Jullunch 

planeras. 

 

 

__________ 

 

KRF AU § 50 

 

Råd och regler, trottoarpratare, uteserveringar m.m. 

 

Till denna punkt får vi återkomma till vid ett senare tillfälle. Mycket står i vägen på 

trottoarer, blomkrukor, marschaller, klädställningar och skyltar. Kristina Adolfsson tar 

kontakt med köpmannaförening och frågar vad de har för riktlinjer att gå efter. 

 

__________ 

 

KRF AU § 51 

 

Övriga frågor 

 

 Lasse Fredman och Mikael Hätting återkommer när det gäller God Man så fort 

de har lite mer underlag.  

 Götenes råd är vidtalat. 

 Vilka mål ska rådet ha? Vilka mål har vi idag? Vi är en remissinstans och lyder 

direkt under kommunstyrelsen. Rådet vill ha en bra dialog för att kunna vara 

med och stötta och hjälpa till från början, vara en resurs. Idag kommer rådet 

oftast för sent in i processerna.  

 Bjuda hit Fredrik Nordström 

 Hur har det gått med gamla bibliotekets planer? Denna fråga får vi återkomma 

till. 

 

__________ 
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KRF AU § 52 

 

Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

___________ 

 

 

 

 

Ulla Bergström  Kristina Adolfsson 

Ordförande    Justerande 

  

  

 

 

Carina Rönnerhall   

Sekreterare    

    


