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1. Genomgång av förra mötets minnesanteckningar. 

Karola informerar om färdtjänstreglementet. Det kommer utredas ytterligare som 

ska vara klart i januari. Tanken är att det ska tas fram någon form av 

kostnadstrappa.  

Britt Arthursson, SRF informerar om att arbetsresorna kommer vara kvar i samma 

utformning som tidigare i reglementet, även subventionerna för ungdomar 

kommer vara kvar. 

Britt berättar att i dag så kostar Skövde - Gbg 299 kronor idag o kommer kosta 

510 kronr om priserna i liggande förslag antas, jämfört vis med en vanlig tågbiljett 

vars pris är 102 kronor, efter den 4 november, för samma sträcka. Kostnadstaket 

på 299 kronor är borttaget i det nya relementet. 

Reglementet kommer börja gälla 1/1 – 2021.  

Önskemål att man får ta del av förslaget innan beslut tas. Karola tar med sig det. 

Det är även ett nytt trafikförsörjningsprogram på gång. Även där vore det bra om 

man kunde få till sig underlag.  

 

Morgan Billman (M) frågar hur rådet upplever att årets Sommargatan har 

fungerat. Den synpunkt som kom fram var att det varit svårt att kunna handla 

kaffe och glass i vagnen pga. trappor.  

 

Kenth Karlsson frågar om apotekets handikapps plats på Östertullsgatan, det är 

en väldigt hög kant. Per Halldén (M) tar med sig frågan till gatuchefen.  

Handikapps parkeringarna på Ranten är oftast upptagna av andra trafikanter som 

inte har rätt att stå där.  

 

Handikapptillgänglighet på Plantis. Per Halldén (M) ber gatuchef Fredrik 

Johansson komma till nästa möte.  

Matkostnaden 51 kronor på Freja och Habersättningen är 49 kronor. Per Halldén 

(M) och Rune Lennartsson (C) tar med sig frågan till tekniska och socialnämnden.  

 

Britt Arthursson SRF, informerar om en pågående kampanj med 

syn/hörselinstruktör, under Corona situationen har det visat sig att det är problem 

för synskadade att lära sig om sina ex. hjälpmedel. SRF har haft telefonmöte med 

sina medlemmar där det visat sig att många har haft svårt att hantera sina 

telefoner. En skrivelse kommer.  

Det finns många inom FUB som har synnedsättning, även där är en syn/hörsel-

instruktör välkommen.  

 

Mia Wallengren och Torbjörn Lindgren från Kultur och fritidsförvaltningen vill få till 

ett samtal kring Pluspolarkortet. 

Det har skrivits en motion om att införa Pluspolarkort. Mia Wallengren har hört 

runt i andra kommuner om hur de arbetar med kortet. Alltifrån hur man synliggör 

användandet till hur man kan utveckla fritidsaktiviteter. 



Mia och Torbjörn gav medlemmarna i rådet 3 frågor att fundera/samtal kring. 

 

Hur skapas en bra fritid för dig? 

Vad finns det för dig/er idag på fritiden? 

Vad saknar du/ni idag? 

Inkomna svar: 

HRF vet inte hur det är med hörselslinga på teatern? På teatern finns det en slinga. 

Hur är det med hörselslingor i övriga kommunala lokaler? Det vore bra om det kunde 

stå på inbjudan till olika arrangemang om det finns hjälpmedel eller inte. Det står på 

Tillgänglighetsdatabasen vart det finns. 

 

FUB har medlemmar med många olika funktionsnedsättningar, vilket gör det svårt att 

svara generellt. De återkommer med svar till kultur och fritidsförvaltningen. Freja fritid 

ordnar en del aktiviteter.  

DHR har en hög medelålder på sina medlemmar, de är väldigt tacksamma till att de 

har tillgång till badet. Teater och bibliotek har oftast god tillgänglighet. 

Reumatikerna miste sitt varmvattensbad på sjukhuset, vilket har varit medfört en stor 

saknad för medlemmarna. Det gäller även RHL. Det var även en stor social kontakt. 

SRF behöver ledsagning i alla möjliga sammanhang. De kan oftast delta i vanliga 

aktiviteter om man har tillgång till ledsagare. Ett problemet är att få till sig information 

om vad som anordnas. Det är även svårt att få ledsagning. Fritidsaktiviteter är 

ganska svårt när man har en synnedsättning. Svårt att delta i vissa utbildningar för 

man kan inte ex. få materialet anpassat.  

Mia funderar över hur Pluspolarkortet ska komma in här. Britt förklarar att om man 

har ett kort så kan man ha med sig ledsagare utan att behöva betala för 2 personer. 

Det innebär att man har en ledsagare som inte är anställd utan kan vara en släkting 

eller vän.  

Vilka ställen skulle det kunna ses som användbart? Bad, gym, teater.  

I Jönköping har privata aktörer kunnat ansluta sig till Pluspolarkortet.  

Mia vill att kortet ska kunna ge tillgång till fritid till så många som möjligt.  

Mia och Torbjörn kommer ta med sig detta till utredningsgruppen som arbetar med 

kortet. Både kultur o fritid och socialförvaltningen. Kontakt kommer tas direkt med 

FUB.   

Kan det vara så att någon deltagare från RFF kan delta i utredningen? Britt anmäler 

sig.  

Nästa möte 7/12 kl. 18.00 

//Anna-Karin Andersson 


