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1. Genomgång av förra mötets minnesanteckningar. 

Förra mötet var den 12/10-2020, så de anteckningarna känns inte så aktuella, utan 

rådet beslutar att starta om på nytt. 

Ordförande Per Halldén (M) informerar om att han lyft frågan med förlängda bänkar i 

parker och lekplatser med Fredrik Johansson. Det har kommit sådana på ett flertal 

ställen.  

2. Övriga frågor 

Morgan Billman (M) informerar om beslutet som kultur och fritidsnämnden tog 

angående pluspolarkortet. Beslutet bifogas till minnesanteckningarna. 

Kultur och fritidsnämnden har valt att inte göra på det sätt som man gjort i andra 

kommuner, utan vill göra det på annat sätt.  

Britt Arthursson, SRF, påpekar vikten av att det förs en dialog kring pluspolarkortet 

och Rådet för funktionshinderfrågor.  

Helene Svensson (S) berättar att de lagt en motion om pluspolarkortet i Kommun-

fullmäktige, ett liknande pluspolarkort som finns i Lidköping. Det blev tyvärr avslag på 

den motionen.  

Morgan Billman (M) lämnar förslag att Anna-Karin bjuder in Ida Johansson idrotts-

strateg på Kultur och Fritid att komma och delta på ett kommande möte. 

Per Halldén (M) frågar hur årets Sommargata har tagits emot, inga synpunkter har 

kommit fram till de olika föreningarna.  

Bernth Gustafsson, RHL, har ett önskemål om att torget lämnas som det är idag. 

Kenth Karlsson, HRF, önskar att torget öppnar upp för biltrafik igen. Det är även 

viktigt att det finns en livsmedelsbutik i centrum. Johanna Svensson (S) lyfter att 

Magnus Sundén arbetar med frågan. 

Det vore bra om någon representant från styrgruppen för Stadskärnans utveckling 

kan komma hit och redovisa och informera om planerna. Anna-Karin bjuder in 

gatuchef Fredrik Johansson till december mötet.  

 

Önskemål från Agneta Lindblom, RBU, oftast presenterar kommunen ett färdigt 

förslag, oavsett område, och då blir de olika föreningarna i rådet ett ”missnöjesparti”, 

det vore bra om man kunde få vara delaktig innan förslag är färdigt.  

Johanna Svensson (S) informerar om  att trafikstrategin kommer startas upp i 

kommunen, att man i och med den funderar hur det ser ut med kollektivtrafiken, 

cykel/gångvägar med mera. Även denna fråga kan vara bra att lyfta i denna grupp, 

förslagsvis tas även detta med Fredrik Johansson på decembermötet.  

Det är väldigt många vägbulor, som är jobbiga för de som har värk i kroppen, finns 

det något annat sätt att bygga för att undvika dessa? Exempelvis sätta upp kameror, 

är det ens möjligt att göra så? Även detta lyfts med Fredrik Johansson nästa möte 



Kenth Karlsson, HRF frågar om snöröjningen som är aktuell framöver, vid en del 

handikapps parkeringar hamnar snön på ”fel” ställe, det vore bra om man kunde ta 

bort snön helt vid handikapps parkeringen. 

 

Önskemål om vägbula på Sörbyvägen, där det körs väldigt fort. Lisbeth Ek (S) 

informerar om att det är Trafikverkets väg. 

Lena Sjödal (M) påminner om att detta råd kan göra en skrivelse till Trafikverket 

angående Sörbyvägen. Rådet skickar detta önskemål till trafikingenjören Therese 

Broman, med hjälp om att göra en skrivelse.  

Angående varmvattenbassängen på sjukhuset, önskemål om att kommunen kan ta 

över driften, både Mariestad och Alingsås kommun har gjort detta nu. Det är i 

dagsläget omöjligt att få till badmöjligheter, både på Odenbadet och på Kurorten. Det 

finns inget ledigt. 

Dagcenter Freja har haft stora problem av olika orsaker att få komma in på 

Odenbadet. Helene Svensson (S) lyfter frågan med ansvarig för Odenbadet. 

Frågan kring varmvattenbassängen har varit uppe i rådet ett antal gånger. 

Anna-Karin lyfter frågan återigen med Adam Johansson (M) och Karola Svensson 

(C), önskemål från rådet är att bjuda in någon ansvarig för Regionen. Lena Sjödal 

(M) tycker det är viktigt att frågan kommer upp igen.  

Förut fanns det musikunderhållning på Freja, enligt FUB har denna aktivitet tagits 

bort. Det är många aktiviteter som minskat och det känns som om kulturen försvinner 

från daglig verksamhet. Helene Svensson (S) tar med sig denna fråga till kultur och 

fritids nämnden.  

Lena Sjödal (M) lyfter förslaget att rådet kan skicka en förfråga till rektorn för musik-

skolan om eleverna kan komma dit och uppträda. Hon tar med sig det till barn och 

utbildningsnämnden.  

Johanna Svensson (S) frågar om man lyft kultur frågan med olika studieförbund? För 

länge sedan hade man det samarbetet, men inte längre. 

Just nu har det startats upp dans och gymnastik aktiviteter, problemet är att det då  

endast är riktat till föreningens medlemmar, det borde ligga även på kommunens 

intresse och ansvar. Lena Sjödal (M) lämnar även som förslag om att man kan skriva 

till gymnasiets barn och fritids elever för en eventuell kontakt. 

Inga-Maj Johansson, FUB berättar att förut har en del brukare från dagcenter Freja 

kunnat nyttja korttidsboendets gym på Läkaren, men nu så är den möjligheten 

borttagen, vad beror det på? Rune Lennartsson (C) och Lisbeth Ek (S) tar med sig 

frågan till socialnämnden.  

 

 



Bilaga till mötesanteckningarna: 

Kultur och fritidsnämndens beslut § 21 2021, Utredning om hur funktionsnedsattas 

möjligheter till att delta i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.  

 

Nästa möte 6/12 kl. 18.00 Ryttarsalen 

//Anna-Karin Andersson 

 

 

 


