
 

1. Genomgång av reglemente för rådet för funktionshinderfrågor. 
 

2. Genomgång av förra mötets minnesanteckningar. 
 

3. Skrivelse angående parkering Odenbadet från Reumatikerförening i 
Falköping. 
Johan Singstrand, Driftchef  fastighetsavdelningen, har lämnat svar på skrivelsen. 
Skyltarna på handikappsplatserna kommer höjas upp efter önskemål. Arbetet påbörjas 
inom kort.  
 

 
 
 
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 
 

 
Plats och tid 
Ryttaresalen, Lärcenter, klockan 
18:00-19.30 

MINNESANTECKNINGAR 
Sida 
1 (2) 

Datum 
2019-04-08 

 

  

 
Ledamöter 
Hans Johansson (C), Ordförande 
Rune Lennartsson (C) 
Roger Lundberg (S) 
Eva Dahlgren (C) 
Hillevi Wallgren (C) 
Henric Hagberg (S) 
Karola Svensson (C) 
Corry Thuresson (S) 
Linda Dittmer, RSMH 
Lennart Häger, SRF 
Kenth Karlsson, HRF 
Inga-Maj Johansson, FUB 
Lilian Göthberg, Falköpings 
Reumatikerförening 
Bernth Gustafsson, RHL 
Krister Englund, DHR 
Gunnar Hedberg, Anhörigföreningen 
 
Tjänstemän 
Anna-Karin Andersson, 
nämndsekreterare 
 

 

 

Ersättare 
Roger Sjödahl (M) 
Elias Assio (M) 
Dag Högrell (L) 
Morgan Billman (M) 
Adam Johansson (M) 
Lena Lundell RSMH 
Britt Arthursson, SRF 
Elisabeth Thomas, FUB 
Monica Setterberg, Falköpings 
Reumatikersförening 
Stig Johansson, RHL 
Marita Johansson, DHR 
 
 



4. Övriga frågor 
FUB undrar om andra föreningar i RFF har några medlemmar som har 
habiliteringsersättning. Ingen förening i RFF vet om deras medlemmar har bidraget  i 
dagsläget.  
Ersättningen betalas ut redan nu i kommunen, men det skulle kunna höjas om 
kommunen valde att söka det utökade statliga bidraget. Förra året valde Falköpings 
kommun att inte söka detta statliga bidrag, kommer det att sökas i år?  
Rune Lennartsson (C) tar med sig frågan till Socialnämnden. 
FUB frågar också om fritidsverksamheten på Freja dagcenter, förut har det bla ordnats 
lägerverksamhet. Men from i år så får de som har personliga assistenter inte längre åka 
med på lägret. Varför har det ändrats? Informationen som gått ut har varit knapphällig, 
men det stod bla att ansvaret lagts över på Kultur och Fritidsförvaltningen.  
Henric Hagberg (S) tar med sig frågan till Kultur och Fritidsnämnden.  
Det har även sagts att lägerverksamheten numer är en LSS-insats,  
Rune Lennartsson (C) tar med sig frågan om det är så till Socialnämnden.  
Frågan lyftes om ledsagare får gå med utan avgift på olika aktiviteter, som bad mm. 
Henric Hagberg (S) tar med sig frågan till Kultur och Fritidsnämnden. 
RHL lyfter återigen vikten av att varmvattenbassängen på sjukhuset får vara kvar, 
Adam Johansson (M) berättar att det pågår en dialog i Regionens Fastighetsnämnd, 
men i dagsläget finns det inget bestämt. Det som saknas är bla en huvudman och 
någon som tar kostnaden för det. 
Roger Lundberg (S) lyfter att det vore bra om RFF kunde få vara delaktig i projektet 
Utveckling av centrum. Hans Johansson (C) tar med sig frågan till Tekniska 
Nämnden. Roger lyfter även att det vore bra om RFF kunde får vara delaktig i 
projektet runt Platåskolan, och få fortlöpande information.  
SRF efterfrågar skrivelsen om att tillåta husdjur i färdtjänsten som skickats in till 
Kommunstyrelsen 2018. Anna-Karin efterfrågar svar på Kommunstyrelsen. 
SRF frågar även om Handikappsplanen, är det samma som det varit förut? Rune 
Lennartsson (C) och Hans Johansson (C) tar med sig frågan till Socialnämnden och 
Tekniska nämnden.  
Eva Dahlgren (C) undrar om föreningarna i RFF fått vara med i arbetet kring de nya 
skolprojekten? Tyvärr så anser de att de inte fått vara med på det sätt som de velat. De 
har fått komma med när arbetet har pågått en tid. En del föreningar har inte fått någon 
inbjudan alls till diskussioner kring dessa projekt.  Eva tar med sig synpunkterna till 
ansvarig på Barn- och utbildningsnämnden, att det är viktigt att alla föreningar får en 
inbjudan till möte.  
RHL frågar när Församlingshemmet kommer bli tillgänglig för att hyra? Hans 
Johansson (C) tar med sig frågan till Tekniska Nämnden. 
 
Ordförande Hans Johansson (C) kommer besluta mötesdagar enligt reglementet. 
Ambitionen är 3-4 möten/år, preliminära mötesdatum kommer skickas ut, om det finns 
tillräckligt med ärenden, går kallelse ut.  
 
Anna-Karin Andersson 



 


